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RESUMO 

 

O cumeno é um composto do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos de fórmula química C9H12. 

Este composto é um intermediário na produção de substâncias de uso em escala industrial como 

a acetona e o fenol, sendo estes fundamentais para a produção de derivados como produtos 

cosméticos, tintas e combustíveis de alta octanagem. Para os próximos anos, há uma estimativa 

de aumento de demanda por cumeno na Ásia associada ao desenvolvimento tecnológico e 

crescimento do mercado de construção civil e automotivo. Um dos principais métodos de 

obtenção de cumeno utilizados na indústria é a alquilação de Friedel-Crafts do benzeno e 

propileno. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a simulação do 

processo da produção do cumeno com o software Aveva Pro-II Simulation. Utilizando-se a 

árvore de decisões de Carlson e analisando os diagramas de pressão em função das composições 

gerados pelo programa, foi escolhido o modelo termodinâmico Predictive Peng-Robinson 78 

como o mais adequado para as reações químicas envolvidas. O software foi configurado com 

os dados de entrada como componentes, modelo termodinâmico e taxa de reação com os 

parâmetros cinéticos, sendo a constante de Arrhenius 2,80 x 107 m3 kmol-1 s-1 e a energia de 

ativação 104.181 kJ K kmol-1 para a reação de alquilação do benzeno. O processo estudado, 

assim como as etapas de construção do seu diagrama, foi embasado em dados da literatura, em 

que foram discutidos os impactos das alterações das variáveis de otimização nos custos de 

energia e capital de investimento na produção do cumeno. Dentre os resultados obtidos, aponta-

se a total conversão do propeno, sendo 96% na reação desejada de alquilação do benzeno com 

propileno e 4% na reação paralela de alquilação de cumeno. Outro resultado foi o grau de 

purificação de cumeno (100%) adquirido na estapa final do processo; tais resultados foram 

comparados com a literatura e verificou-se que atendeu às expectativas, pois em termos 

reacionais, a conversão desejada no trabalho de base (Luyben) foi de 90% e a purificação de 

99,9%. 

 

 

 

Palavras-chave: Cumeno. Simulação. Aveva Pro-II. Produção do Cumeno. Simulador. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Cumene is a compound from the group of aromatic hydrocarbons with chemical formula 

C9H12. This compound is an intermediate in the production of substances used on an industrial 

scale, such as acetone and phenol, which are essential for the production of derivatives such as 

cosmetics, paints and high-octane fuels. For the coming years, there is an estimated increase in 

demand for cumene in Asia associated with technological development and growth in the civil 

construction and automotive market. One of the main methods of obtaining cumene used in 

industry is the Friedel-Crafts alkylation of benzene and propylene. In this context, the present 

work aimed to study the simulation of the cumene production process with the Aveva Pro-II 

Simulation software. Using Carlson's decision tree and analyzing the pressure diagrams as a 

function of the compositions generated by the program, the Predictive Peng-Robinson 78 

thermodynamic model was chosen as the most adequate for the chemical reactions involved. 

The software was configured with the input data as components, thermodynamic model and 

reaction rate with the kinetic parameters, being the Arrhenius constant 2.80 x 107 m3 kmol-1 s-

1 and the activation energy 104,181 kJ K kmol-1 for the benzene alkylation reaction. The process 

studied, as well as the construction stages of its diagram, were based on data from the literature, 

in which the impacts of changes in optimization variables on energy costs and capital 

investment in cumene production were discussed. Among the results obtained, the total 

conversion of propylene is pointed out, being 96% in the desired reaction of alkylation of 

benzene with propylene and 4% in the parallel reaction of alkylation of cumene. Another result 

was the degree of cumene purification (100%) acquired in the final step of the process; these 

results were compared with the literature and it was verified that they met the expectations, 

because in reaction terms, the desired conversion in the base work (Luyben) was 90% and the 

purification 99.9%. 
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1 INTRODUÇÃO 

A simulação computacional visa predizer o comportamento de um fenômeno físico. 

Na grande maioria das vezes é feita com o uso de um computador, em que um ambiente artificial 

é criado. Para este ambiente são definidos parâmetros. Sua representação pode ser dada por 

modelos matemáticos que, com considerações e simplificações, sofrem uma redução no número 

de variáveis. Com os modelos, pode-se construir algoritmos que seguem uma sequência lógica. 

Tal ferramenta permite a verificação dos efeitos causados por alterações do ambiente virtual 

criado, assim como avaliar qual modelo será o mais adequado para obter o maior grau de 

eficiência e performance, ou seja, qual dará as melhores predições do que aconteceria no mundo 

real com essas variações nos parâmetros (SANTOS, 1999). 

Dentre as várias áreas de aplicação da simulação, pode-se citar a engenharia 

química. Os simuladores pioneiros datam da década de 1960. Nesta época, em Los Angeles, 

um software genérico conhecido como PROCESS foi desenvolvido pela Simulation Science 

para a simulação de colunas de destilação (DIMIAN et al., 2014). 

Acompanhando-se o histórico do desenvolvimento da simulação, percebe-se que 

em um curto período de tempo a simulação de processos químicos alcançou uma notável 

capacidade de replicar sistemas de alta complexidade com margens de erro consideravelmente 

baixas em relação aos resultados experimentais. Dentre esses, tem-se a síntese industrial do 

cumeno, dada a sua relevância e aplicabilidade. Existe dentro do segmento acadêmico, um 

nicho de pesquisa e investigação bastante explorado na área de simulação para a produção deste 

composto, principalmente tratando-se de termos reacionais. Sendo assim, conhece-se muito 

bem os dados cinéticos e termodinâmicos. Dentro deste campo de pesquisa, é possível encontrar 

diversas rotas de produção, em que cada uma tem um objetivo específico diferente que justifica 

a sua implementação. Os objetivos específicos podem estar relacionados à redução de custos 

ou reagentes, ganho de eficiência energética, redução de emissão de poluentes, entre outros. 

Pode-se citar o trabalho de Luyben (2010a), que utilizou o software Aspen Plus/Dynamics, 

como uma destas pesquisas. Seus resultados foram importantes para avaliar a influência do 

tamanho do reator na taxa de reciclo de reagentes, em reações de baixa ou moderada conversão, 

gerando economias com a redução de perdas. Além disso, foi investigado como os gastos de 

energia e custos de maneira geral são afetados por variáveis de processo. O uso do simulador 

se mostrou eficaz no controle dinâmico destas variáveis. 
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Junqueira (2018) também utilizou o software Aspen Plus/HYSYS e teve como 

objetivo fazer a comparação de seis plantas de processo de produção de cumeno, apontando 

quais foram as plantas que obtiveram o maior desempenho em termos de economia, eficiência 

energética e sustentabilidade. A tecnologia que se mais destacou foi a da unidade que utilizou 

a integração energética de dois flashes. Sendo assim, o simulador e o uso da simulação são 

importantes aliados na busca por alternativas de produção com menores impactos ambientais 

negativos. 

A escolha de um simulador computacional é primordial para o desenvolvimento de 

um projeto industrial de produção do cumeno. O programa de simulação utilizado pelo presente 

trabalho foi o Aveva Pro-II. A escolha deste programa se deu por inúmeros motivos tais como 

cálculos rigorosos de equilíbrio de calor, de material para uma ampla gama de processos 

químicos, além de contar com vasta variedade de modelos termodinâmicos. Vale lembrar que 

o software também possui como opção alguns pacotes termodinâmicos do COCO Simulator 

(CAPE-OPEN). 

Por oferecer uma biblioteca abrangente de componentes, dados de propriedades 

físicas, termodinâmicas e operações unitárias, o Aveva Pro-II é vasto e completo para o 

propósito do trabalho assim como os outros softwares listados (Aspen Plus e Aspen HYSYS).  
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho foi estudar a simulação do processo da produção do cumeno 

no ambiente do software Aveva Pro-II Simulation, analisar os resultados obtidos pelo programa 

e verificar se são compatíveis com a realidade e a literatura. Destaca-se que a rota de produção 

do cumeno teve como base o trabalho desenvolvido por Luyben (2010a), em que foi discutida 

a importância das variáveis em relação aos custos de capital de investimento e à energia na 

síntese deste composto.  Outro objetivo foi levantar possíveis alternativas para otimizar a 

eficiência do processo de produção do composto estudado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 A importância do contexto de simulação dentro da engenharia 

A simulação permite uma associação cognitiva entre a teoria dos princípios de 

engenharia química com aplicações reais de forma eficaz e econômica. Graças aos simuladores, 

é possível criar um ambiente virtual com base em modelos matemáticos e entender tal sistema 

a partir de parâmetros de controle e o seu ajuste (LEITE et al., 2014). 

A simulação de processos químicos permite a integração das disciplinas da 

engenharia química, principalmente devido às aplicações dos conceitos teóricos do curso nos 

modelos matemáticos inerentes à simulação computacional. Um dos intuitos da simulação 

virtual é conhecer o processo e calcular as variáveis de saída do processo a partir das variáveis 

de entrada fornecidas. O desenvolvimento de projetos em ambientes de simulação virtual 

permite avaliar o estudo de viabilidade preliminar e final do projeto, em termos de economia, 

implementação e sustentabilidade, logo a compreensão das operações unitárias na simulação 

computacional evidencia os fenômenos de causa e efeito dos modelos matemáticos (FRANCO, 

2022). 

 O simulador de processos da engenharia química é uma poderosa ferramenta para 

avaliar o desempenho, otimizar o processo, analisar as diferentes opções de plantas alternativas, 

oferecer soluções de potencialização da performance de cada operação unitária, além de realizar 

complexos balanços de massa e energia para uma série de produtos químicos (VELDANDI, 

2020). 

3.2 Algoritmos básicos para o processo de simulação 

Segundo Foo et al. (2017) existem dois principais tipos de abordagem para a 

solução de simulação: o modelo por sequenciamento modular e o modelo orientado por 

equações. 

 

3.2.1 Simulação com abordagem por sequenciamento modular 

O termo de sequenciamento modular foi proposto por Westerberg et al. (1979) por 

volta da década de 1970. O conceito da abordagem do modelo de simulação pode ser ilustrado 

pela Figura 1, em que para cada bloco são definidos os valores das condições de entrada da 



18 
 

 

corrente do processo. Com o uso de algoritmos, em que cada módulo de algoritmos representa 

uma parte do modelo matemático dos processos químicos, calcula-se os resultados do processo 

do bloco. Os dados calculados serão utilizados como os valores de entrada para o próximo bloco 

até que se resolva todos os blocos do processo produzindo assim um algoritmo de 

sequenciamento até atingir a convergência dos resultados (FOO et al., 2017). 

 

Figura 1 - Conceito de sequenciamento modular 

 

Fonte: Foo et al. (2017) adaptado. 

Quando ocorre um reciclo de uma corrente no sistema, conforme a Figura 2A, o 

modelo de sequenciamento modular adota a estratégia da quebra da corrente de reciclo que 

conecta o bloco F ao bloco C em duas partes, r1 e r2, e é ilustrada na Figura 2B. A princípio, a 

corrente r1 tem dados de entrada desconhecidos que, portanto, são estimados. Tais dados podem 

ser a vazão, temperatura e pressão. Os dados de r1 alimentam o bloco C e seguem até o bloco 

F e corrente r2. Os resultados obtidos em r2 são comparados com a estimativa dada previamente 

em r1. A diferença deve respeitar um intervalo de convergência adotado (FOO et al., 2017). 

Caso r2 não atenda a diferença mínima com r1, ou seja, r2 não esteja próximo o 

suficiente de r1 dentro de limites estipulados, é efetuada uma nova iteração em que r1 assume 

os valores de r2 e retoma-se a simulação do algoritmo até que ambos r1 e r2 atendam a 

tolerância de convergência e estejam em valores aproximados (FOO et al., 2017). 
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Figura 2 – (A) Iteração no reciclo de corrente (B) Conceito de quebra da corrente de reciclo 

 
Fonte: Foo (2017) adaptado. 

.  

O simulador do tipo sequencial modular apresenta uma interface que facilita a 

modelagem, principalmente quando as condições de modelagem do processo já foram definidas 

(RODRIGUES et al., 2006). 

Apesar de intuitivo, conforme o modelo vai se tornando mais complexo, a 

dificuldade de convergência vai aumentando (FOO et al., 2017). 

Os simuladores sequenciais modulares encontrados no mercado são Aspen Tech, 

Aspen HYSYS, Unisim Design, Aveva PRO II, Aveva Dynamic Simulation DYNSIM e Coco 

Simulator. 

 

3.2.2 Simulação orientada por equações 

Trata-se de um algoritmo que resolve simultaneamente um sistema de equações. 

Como exemplo, tem-se as Equações 1 e 2 que representa um problema de simulação com n 

variáveis de projeto, p restrições e q inequalidades (FOO et al., 2017). 
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Sendo: 

 ℎ𝑖(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, . . . 𝑥𝑛) = 0        (i = 1, . . . , 𝑝) (1) 

E: 

 𝑔𝑖(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, . . . 𝑥𝑛) ≤ 0        (i = 1, . . . , 𝑞) (2) 

 

Apesar desta abordagem não ser tão popular como a simulação por sequenciamento 

modular, é possível encontrá-la implementada no processo de resolução de sistema de 

equacionamento complexos do próprio programa do simulador por sequenciamento modular 

(FOO et al., 2017). 

 

3.3 Contextualização do mercado mundial do cumeno 

 A tecnologia de produção do cumeno em larga escala foi originalmente 

desenvolvida para suprir a necessidade de combustíveis de alta octanagem durante a segunda 

guerra mundial (JUNQUEIRA et al., 2018).  

A indústria química que produz cumeno se posiciona entre as cinco maiores 

indústrias químicas de larga escala do mundo, juntamente com o etileno, benzeno, etilbenzeno 

e propileno. Grande parte do cumeno produzido é destinado como matéria prima para a síntese 

de acetona e fenol (CHUDINOVA et al., 2015).  

Em 2016, o mercado global de cumeno foi estimado no valor de 18,8 bilhões de 

dólares (CUMENE…, 2017).  

O mercado de cumeno tem se beneficiado do acréscimo de demanda de fenol e 

acetona em 2016, sendo que 61,4% do cumeno é aplicado para o segmento de fenol, conforme 

a Figura 3 (CUMENE…, 2017). 
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Figura 3 – Mercado do cumeno em destinação da aplicação, 2016 (%) 

  

Fonte: Cumene Market Size (2017) adaptado. 

: 

A região da Ásia liderou em 2016 com 47,8% de toda a receita mundial desse 

mercado. De acordo com a empresa de consultoria e pesquisa de mercado Grand View Research, 

há um possível aumento da demanda de cumeno na região da Ásia para o período do ano de 

2017 até 2025. Um dos possíveis motivos para tal demanda se deve ao crescimento do mercado 

de construção civil e automotivo aliado ao desenvolvimento tecnológico de países como o Japão, 

China e Índia (CUMENE…, 2022). 

Dentre as empresas que se destacam na produção de cumeno pode-se mencionar a 

Dow Chemical, BASF, China Petroleum & Chemical Corpotarion e JX Holdings (CUMENE…, 

2022). 

Em 2020 foi estimado uma produção de 15.066,67 kt de cumeno e tem-se ainda 

uma previsão de crescimento até pelo menos 2026 (CUMENE…, 2022). 

Devido a pandemia causada pela Covid-19, o mercado de fenol, cuja fabricação 

depende do cumeno como matéria-prima, obteve um aumento de apenas 4% para o ano de 2020 

por causa da parada de setores industriais geradas pelos surtos de covid. Dentre as possíveis 

causas têm-se a baixa demanda dos produtos derivados do cumeno tais como os produtos 

cosméticos, tintas e combustíveis de alta octanagem durante o período da pandemia. Contudo, 

a tendência é de melhora conforme o passar dos anos (CUMENE…, 2022). 
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A China tende a ser um dos países a impulsionar o mercado de cumeno segundo a 

Figura 4. O país tem investido massivamente no mercado de tintas, produto onde o cumeno é 

utilizado como matéria-prima. Além disso, a China também é um grande mercado consumidor 

de combustíveis de alta octanagem, já que precisa suprir a demanda para voos aéreos 

(CUMENE …, 2022). 

 

Figura 4 – Mercado do Cumeno - Taxa de crescimento por região, 2021-2026 

  
Fonte: Cumene Market (2022) adaptado. 

 

  

3.4 Produção do Cumeno 

O cumeno, também conhecido como ‘2-fenilpropano’, ‘isopropilbenzeno’ e ‘1-

metiletilbenzeno’ é um composto do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos de fórmula química 

C9H12, como apresentado pela Figura 5.  

 Este composto é um líquido incolor inflamável com ponto de fusão de -96,01°C, 

ponto de ebulição de 152,4°C, densidade de 0,8640 g.cm-3 a 25°C, massa molar de 120,191 g 

mol-1, insolúvel em água e miscível em acetona, benzeno e etanol (HAYNES, 2014). 
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Figura 5 – Estrutura molecular do cumeno 

 

Fonte: Sigma-Aldrich (2022). 

 

 O processo de obtenção do cumeno apresenta a reação desejada de alquilação de 

benzeno com propileno, segundo a Figura 6, e a reação indesejável de cumeno com propileno 

para formar m- e p-diisopropilbenzeno (DIPB), conforme  as Figuras Figura 7 e Figura 8, 

utilizando-se ácido fosfórico sólido, cloreto de alumínio anidro ou zeólito como catalisador 

conforme observado nas Figura 7 e Figura 8 (AL-KINANY et al., 2001). Ambas as reações são 

irreversíveis. Como a segunda tem energia de ativação mais alta do que a primeira, baixas 

temperaturas do reator melhoram a seletividade de cumeno. No entanto, baixas temperaturas 

do reator resultam em baixa conversão de propileno para um determinado tamanho do reator, o 

que exige um reator grande para uma determinada conversão. Além disso, a seletividade pode 

ser melhorada usando um excesso de benzeno para ter maiores taxas da reação I, mas isso 

aumenta os custos de separação, sendo importante, portanto, a recuperação e o reciclo deste 

excesso (LUYBEN, 2010b). Uma parte do cumeno produzido reage com propeno em uma 

segunda alquilação, levando à formação de para-diisopropilbenzeno (p-DIPB) (Figura 7). Em 

seguida, ocorre a isomerização entre diisopropilbenzeno nas conformações meta e para-

dirigente (Figura 8). 

 

Figura 6 – Alquilação do benzeno com propileno (Reação I) 

  
Fonte: Wikipedia (2022). 
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Figura 7 – Alquilação do cumeno (Reação II) 

  
Fonte: Mahapatra (2010). 

 

 

Figura 8 – Isomerização meta e para diisopropilbenzeno (m-DIPB e p-DIPB) 

  
Fonte: Mahapatra (2010) adaptado. 

 

O excesso de benzeno é útil, pois este recebe a ramificação isopropila na reação de 

transalquilação de p-DIPB e m-DIPB, o que forma mais cumeno (Figura 9). 
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Figura 9 – Transalquilação de p-DIPB e m-DIPB e benzeno (Reações III e IV) 

  
Fonte: Mahapatra (2010). 

 

3.5 Exemplos de plantas de produção do cumeno 

Figura 10 – Planta de produção do cumeno da empresa Polimeri Europa 

 
Fonte: Hydrocarbon processing (2010) adaptado. 
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A produção do cumeno pode apresentar diferentes rotas de produção dependendo 

da tecnologia empregada pela empresa. Verifica-se que para fins de otimização e aumento da 

eficiência, o emprego do reciclo é comumente utilizado neste processo químico. O reciclo 

permite que parte da mistura que não foi totalmente fracionada pela coluna de destilação volte 

para a operação unitária, aumentando-se o percentual de conversão do destilado e 

consequentemente a pureza da corrente de topo. 

Como exemplo, pode-se citar uma planta comercial em Porto Torres na Europa. 

Nesta planta, o cumeno produzido possui uma pureza superior a 99,95%. Os processos podem 

ser sequenciados pelos equipamentos numerados de 1 a 5 conforme representados na Figura 10. 

As operações unitárias desta unidade de produção do cumeno são as seguintes: 

● Equipamento 01:trata-se de um reator de leito fixo, responsável por realizar a 

reação de alquilação (reação I e II). Como entrada, tem-se as correntes de 

propileno e a corrente de reciclo de benzeno que reagem e formam os produtos 

cumeno, PIPB (mistura de diisopropilbenzeno e pequenas quantidades de 

poliisopropilbenzenos). A corrente de saída é direcionada para a seção de 

destilação em que o benzeno residual, cumeno e PIPB são separados da 

composição conforme a respectiva coluna de destilação. 

● Equipamento 02: corresponde a um reator de leito fixo com a função de realizar 

a reação de transalquilação (reação III e IV). Os reagentes do processo químico 

provêm da corrente de reciclo de benzeno e do reciclo de PIPB. A corrente de 

saída é direcionada para a seção de destilação onde se encontram as colunas 3, 

4 e 5. 

● Equipamento 03: inicia-se a primeira etapa de destilação a partir de uma corrente 

pura de benzeno que enriquece a linha de reciclo de benzeno e alimenta o 

equipamento 1 e 2 e dos fluxos resultantes dos reatores 1 e 2. Durante a etapa, 

fraciona-se majoritariamente no topo o benzeno e no fundo fraciona-se o 

cumeno e o PIPB. O destilado é direcionado para o reator de alquilação 1 como 

reciclo de benzeno e os produtos de fundo seguem para os próximos processos 

de destilação. 

● Equipamento 04: tal coluna recebe os produtos oriundos da coluna 3 e separa a 

corrente predominantemente em cumeno no topo e PIPB no fundo. 
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● Equipamento 05: recebe o produto de fundo da coluna 4 e fraciona o fluido 

gerando PIPB no destilado. As impurezas restantes são descartadas na base da 

coluna 5. O produto de topo é enviado para o reciclo de PIPB até o reator 2 

(HYDROCARBON…, 2010). 

 

Outra planta comercial se encontra em Taiwan. Nesta unidade, o cumeno produzido 

possui uma pureza superior a 99,95%. As etapas do processo podem ser sequenciadas pelos 

equipamentos numerados de 1 a 2 conforme representadas na Figura 11. Descreve-se a seguir 

as seguintes operações unitárias desta unidade: 

● Equipamento 01: trata-se de um equipamento responsável por realizar tanto a 

reação de alquilação (reação I e II) quanto o fracionamento da mistura. Nesta 

unidade tem-se a entrada de corrente com elevada pureza de propileno e a adição 

da corrente de cumeno originado pelo reciclo da seção das colunas de destilação 

de cumeno e PIPB. Vale lembrar que a corrente de propileno pode apresentar o 

propano como impureza na sua composição.  No condensador do equipamento 

1, ocorre a adição de uma corrente com alta fração molar de benzeno e ao mesmo 

tempo tem-se a destilação e retirada da impureza propano P pelo topo. Já na base 

da coluna, o cumeno, PIPB e o excesso de benzeno não reagido seguem para a 

seção de destilação do cumeno e PIPB. 

● Equipamento 02:  corresponde a um reator de leito fixo com a função realizar a 

reação de transalquilação (reação III e IV). A corrente de entrada tem os 

componentes benzeno (originado da corrente de refluxo do condensador da 

coluna 1), PIPB (oriundos das colunas de cumeno e PIPB) e outros derivados da 

reação. 

● Equipamento 03: é a coluna de destilação de cumeno responsável por receber os 

produtos da reação de alquilação da coluna 1 e separar o cumeno pelo topo e o 

restante segue como produto de fundo para a coluna de PIPB. 

● Equipamento 04: é a coluna de destilação de PIPB que coleta a corrente 

proveniente da coluna de cumeno e fraciona em uma corrente com alta 

proporção de PIPB na composição pelo topo e a parcela restante é descartado no 

fundo do destilador como impurezas de hidrocarbonetos aromáticos pesados 

(HYDROCARBON…,2010). 
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Figura 11 – Planta de produção do cumeno da empresa Formosa Chemicals & Fibre Corporation 

 
Fonte: Hydrocarbon processing (2010) adaptado. 

Enfim, cita-se a planta desenvolvida pela ExxonMobil Chemical Company e 

Badger Licensing LLC. Neste complexo, o cumeno produzido possui uma pureza superior a 

99,97%. As etapas do processo são ilustradas na Figura 12. Apresenta-se a seguir as seguintes 

operações unitárias desta unidade: 

● Equipamento 01: reator onde ocorre a reação de alquilação (reação I e II). Tem 

como entrada uma corrente com alto teor de propileno que se junta a uma 

corrente de reciclo de benzeno oriunda da coluna 4. Na corrente de saída do 

reator, tem-se benzeno em excesso que não sofreu reação, cumeno, PIPB e 

outras impurezas como o propano. Esta impureza tem origem na corrente 

composta majoritariamente de propileno. 

● Equipamento 02: é um reator que tem a função de promover a reação de 

transalquilação (reação III e IV). Sua corrente de saída é encaminhada para a 

coluna 4. O reator 2 é alimentado pelas correntes de reciclo de PIPB e benzeno. 

● Equipamento 03: recebe todo o produto gerado no reator 1 e destila em seu topo 

o propano que é eliminado como gás liquefeito de petróleo GLP. O restante é 

destinado para a coluna 4 como produto de fundo. 



29 
 

 

● Equipamento 04: tem como entrada os fluidos originados do reator 2, coluna 3 

e uma corrente de benzeno. A coluna 4 separa o benzeno pelo topo e o restante 

dos produtos seguem para a coluna 5. 

● Equipamento 05: é a coluna de destilação do cumeno. Neste equipamento ocorre 

o fracionamento do cumeno pelo topo e o restante da composição segue como 

produto de fundo. 

● Equipamento 06: ocorre a última etapa da seção de destilação, onde se separa o 

PIPB no topo. Esta substância é devolvida ao sistema como uma corrente de 

reciclo. Já o restante da composição, que são hidrocarbonetos aromáticos 

pesados, são descartados como produto de fundo (HYDROCARBON…,2010). 

 

Figura 12 – Planta de produção do cumeno das empresas ExxonMobil Chemical Company e Badger 

Licensing LLC 

 
Fonte: Hydrocarbon processing (2010) adaptado. 

 

3.6 Taxa de reação e parâmetros cinéticos das reações de alquilação 

Os dados cinéticos são essenciais para a determinação dos resultados gerados pela 

simulação. Tais dados são obtidos na literatura e podem variar conforme o sistema de unidades 

de medida empregado, assim como as condições do ambiente do experimento e metodologia 

adotada. 
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Norouzi et al. (2014) elaborou um artigo em que o design econômico e a otimização 

de um processo de produção do cumeno em escala industrial foram estudados, a fim de obter 

maior rentabilidade e reduzir as necessidades energéticas do processo. Nesse estudo, os autores 

realizaram alterações nas condições do reator, da coluna de reação e separação de benzeno. 

Além disso, por meio de um método estatístico, fez-se uma otimização paramétrica, bem como 

a aplicação de um método heurístico usado para alcançar a máxima recuperação energética, o 

que levou a uma diminuição considerável na utilidade, quesitos e tamanhos de equipamentos 

no processo. Os valores obtidos relacionados à cinética química do cumeno são apresentados 

na Tabela 1. Sendo que, r é a taxa de reação em kmol m-3 s-1; CP é a concentração molar de 

propileno, em kmol m-3; R é a constante universal dos gases; T é a temperatura em Kelvin. 

 

Tabela 1 - Parâmetros cinéticos segundo Norouzi et al. (2014) das reações de alquilação do benzeno (I) e 

cumeno (II) 

Reação Expressão da taxa de reação 

Reação I 
𝑟1 = 6510 𝑒𝑥𝑝 (

−52564

𝑅𝑇
) 𝐶𝑃 

Reação II 
𝑟2 = 450 𝑒𝑥𝑝 (

−55000

𝑅𝑇
) 𝐶𝑃 

Fonte: Norouzi et al. (2014). 

 O processo de produção do cumeno foi muito estudado por Luyben que, em 2010, 

desenvolveu um trabalho com o objetivo de elaborar um projeto otimizado economicamente, 

levando em consideração as despesas com energia e matéria-prima e, posteriormente, um 

sistema de controle para regular perturbações na taxa de produção. Em seu artigo, são discutidos 

os impactos das alterações nas variáveis de processo na otimização dos custos de energia e 

capital de investimento, assim como o conflito de escolhas entre os parâmetros como dimensão 

do reator e temperatura, taxa de reciclo e seletividade. Os dados cinéticos utilizados são 

apresentados na Tabela 2. Em que, r é a taxa de reação em kmol m-3 s-1; CB, CP e CC são as 

concentrações molares de benzeno, propileno e cumeno, respectivamente, em kmol m-3; R é a 

constante universal dos gases, sendo 8,316 kJ kmol-1 K-1; T é a temperatura em Kelvin. 
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Tabela 2 - Parâmetros cinéticos segundo Luyben (2010a) das reações de alquilação do benzeno (I) e 

cumeno (II) 

Reação Expressão da taxa de reação 

Reação I 
𝑟1 = 2,80𝑥107𝑒𝑥𝑝 (

−104181

𝑅𝑇
) 𝐶𝐵𝐶𝑃 

Reação II 
𝑟2 = 2,32𝑥109𝑒𝑥𝑝 (

−146774

𝑅𝑇
) 𝐶𝐶𝐶𝑃 

Fonte: Turton et al. (2007). 

Os dados cinéticos da Tabela 2 também são adotados pelo artigo de Junqueira 

(2018). Em sua pesquisa, fez-se uma análise dos fatores econômicos e ambientais do processo 

de síntese do cumeno com o uso de softwares de simulação. Os impactos ambientais no 

processo da produção foram avaliados com o uso do Índice de Comparação de Ecoeficiência 

(ECI), que utiliza critérios como emissão de poluentes e consumo de matérias primas e energia. 

O uso de ecoindicadores apontaram alternativas menos agressivas ao meio ambiente, bem como 

menos custosas.  

As Tabela 1 e Tabela 2 são dois exemplos de como os dados cinéticos das reações 

de alquilação do cumeno podem ser encontrados na literatura. Percebe-se que na Tabela 1, as 

taxas dependem da concentração do propileno e na Tabela 2, dependem das concentrações do 

propileno, cumeno e benzeno. Os trabalhos da literatura comumente utilizam os dados cinéticos 

de Luyben (2010a) encontrados na Tabela 2, já que as taxas de reações dependem das 

concentrações de todos os reagentes envolvidos, sendo assim, mais abrangentes. 

Luyben (2010a), Norouzi et al. (2014) e Junqueira (2018) destacam a importância 

do uso de simuladores computacionais na síntese do cumeno, tanto na fase de projeto, em que 

dimensões são requeridas, quanto na produção em curso, em que distúrbios de parâmetros 

(como o aumento ou decaimento imprevisto de temperatura ou pressão) na planta necessitam 

de regulagem. Também há destaque para a necessidade da simulação no aprimoramento da 

aplicação de recursos e na redução da emissão de poluentes, fatores essenciais para a 

manutenção da competitividade de uma indústria química. 

3.7  Simulador Aveva PRO II Simulation 

O Simulador Aveva Pro-II está dentre um dos principais simuladores de modelos 

no regime estacionário. O programa possui grande versatilidade para os cálculos de balanço de 

energia, proporcionando uma boa previsão em relação às propriedades físicas e restrições da 

planta onde ocorrem os processos químicos. A vantagem do simulador é que o programa 
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consegue criar planilhas de excel para o controle de dados além de fornecer informações 

importantes para estimativas de custos (VELDANDI, 2020). 

O simulador Aveva Pro-II atende às demandas de dimensionamento e cálculos das 

indústrias química em geral, petróleo, polímeros e de gás natural. Além da economia de tempo 

e mão de obra, o programa computacional garante a precisão dos cálculos e do detalhamento 

do projeto (DIMIAN; BILDEAKISS, 2014). 

 

3.8 Definição do modelo termodinâmico 

Carlson (1996) propôs, pelo método da árvore de decisões, uma maneira de se 

escolher um modelo termodinâmico. Segundo ele, “encontrar bons valores (condizentes à 

realidade) para parâmetros de propriedades físicas inadequados ou ausentes (difíceis de serem 

mensurados) é a chave para uma simulação bem-sucedida. E isso depende da escolha dos 

métodos de estimativa corretos” (CARLSON, 1996). Pela árvore de decisões, conforme a 

Figura 13, os modelos termodinâmicos elegíveis para uso são Peng-Robinson, Redlich-Kwong-

Soave e Lee-Kesler-Plocker, pois os componentes estudados neste trabalho são apolares e reais. 

O autor ainda propõe que para representar com êxito as propriedades físicas a serem utilizadas 

em uma simulação é necessário seguir 5 etapas: 

1. Selecionar as propriedades físicas apropriadas; 

2. Validar as propriedades físicas; 

3. Descrever os componentes (espécies ou compostos químicos) e parâmetros 

ausentes; 

4. Obter e usar os dados de propriedades físicas; e 

5. Estimar quaisquer parâmetros de propriedade ausentes. (CARLSON, 1996) 

 

No trabalho de Carlson (1996), há o argumento de que estas tarefas não estão 

necessariamente nesta ordem e, de certo modo, podem ser concomitantes. Há destaque também 

para o fato de que é necessário tomar conhecimento de cada área para que a simulação seja a 

mais assertiva possível, contribuindo com o objetivo de aprimorar as tomadas de importantes 

decisões baseadas nos resultados obtidos com as simulações.  
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Figura 13 – Árvore de decisão 

 
Fonte: Carlson (1996) adaptado. 

Definidos os componentes químicos e os modelos termodinâmicos, alimenta-se o 

software. 

3.9 Fluxograma 

Na literatura, existem várias rotas possíveis para a síntese do cumeno. Dentre elas, 

tem-se um sequenciamento de operações unitárias proposto por Luyben (2010a), que foi 

tomado como base para o desenvolvimento do presente trabalho, e representado pela Figura 14, 

em que se inicia com duas correntes, sendo uma de benzeno e outra de uma mistura de propileno 

e propano. As duas correntes são misturadas a 25ºC e 25 bar. Um tambor flash é utilizado de 

forma isobárica à temperatura de 209ºC. A mistura gasosa segue para um sistema de 

aquecimento e dá entrada em um reator do tipo PFR (Plug Flow Reactor) a 360ºC. 

Posteriormente, os produtos das reações passam por um sistema de resfriamento e entram em 

um segundo tambor flash, em que se obtém propano como produto de topo, esta impureza pode 

ser utilizada como combustível. A fase líquida resultante deste tambor flash passa por uma 
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primeira coluna de destilação, em que se gera no topo, principalmente, benzeno e propano, que 

são reciclados. O produto de fundo da primeira coluna de destilação alimenta a segunda coluna 

de destilação. Nesta etapa, ocorre a purificação para obter-se o cumeno como produto de topo. 

Figura 14 – Fluxograma 

 

Fonte: Luyben (2010a) adaptado.  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Materiais 

4.1.1 Especificação do hardware utilizado  

Os computadores apresentam as seguintes configurações: 

● Processador: Intel(R) Core (TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz   2.71 GHz, RAM: 

8,00 GB, sistema operacional Windows 10 de 64 bits e processador baseado em x64. 

● Processador: Intel(R) Core (TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz, RAM: 

16,00 GB, sistema operacional Windows 10 de 64 bits e processador baseado em x64. 

 

4.1.2 Especificação do software utilizado  

O software apresenta a seguinte versão: 

● AVEVA PRO/II Simulation 2022 (64 bit). 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Definições iniciais no Aveva Pro-II 

4.2.1.1 Definição dos componentes e do modelo termodinâmico 

Ao iniciar o programa, selecionou-se os ícones “New” e “Component Selection” 

(na aba “Express” segundo a Figura 16). Em um buscador, inseriu-se os nomes de cada um dos 

componentes conforme apresentado na Figura 15. 
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Figura 15 - Definição da reação química no Pro-II 

 
Fonte: Própria. 

Para definir o modelo termodinâmico, selecionou-se o ícone “Thermo” na aba 

“Express” e, na categoria “Most commonly Used”, escolheu-se o método primário “Soave-

Redlich-Kwong” (Figura 16).  

Figura 16 - Definição do modelo termodinâmico no Pro-II 

 
Fonte: Própria. 

 

 

4.2.1.2 Definição da cinética química de reação 

Para inserir os dados dos parâmetros cinéticos e as taxas de reação química, seguiu-

se as seguintes etapas: 

● Clicou-se na aba “Input” e selecionou-se o ícone “Reaction Data”; 

 



37 
 

 

● Preencheu-se o primeiro campo de “Reaction Set Name” e clicou-se em “Enter 

data”; 

● Inseriu-se o nome da reação no campo “Name” e listou-se os componentes em 

“Definition” conforme é ilustrado na Figura 17; 

● Selecionou-se o ícone “Kinetic Data (K…)”; 

● Entrou-se com os valores de fator pré-exponencial, energia de ativação da 

Tabela 2 nas unidades dentro do Sistema Internacional e escolheu-se a fase vapor 

(Figura 18); 

  

Figura 17 - Definição das reações e componentes químicos no Pro-II 

 
Fonte: Própria. 

  

Figura 18 - Definição da taxa de reação e parâmetros da cinética química no Pro-II 

 

Fonte: Própria. 
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4.2.2 Validação do modelo termodinâmico no Aveva Pro-II 

 

Para a validação do modelo termodinâmico, adotou-se as unidades em Kelvin para 

temperatura e megapascal para pressão conforme as unidades utilizadas pelo trabalho de Guo 

et al. (2001), em que se publicou um diagrama de equilíbrio líquido-vapor do propileno (1) e 

benzeno (2) (Figura 19) a partir da Tabela 3, em que x e y representam respectivamente as 

composições do líquido e vapor (calculadas e experimentais). 

 

Tabela 3 - Composições em função das pressões e temperaturas 

T(K) P(MPa) x1,exp x1,cal 103|∆x| y1,exp y1,cal 103|∆y| 

453,15 1,5 0,0318 0,0318 0 0,2589 0,2613 2,4 

453,15 2 0,0654 0,0686 3,2 0,4092 0,4185 9,3 

453,15 2,5 0,1131 0,1068 6,3 0,5087 0,5125 3,8 

453,15 3 0,1423 0,1464 4,1 0,5725 0,5741 1,6 

453,15 3,5 0,1862 0,1879 1,7 0,6198 0,6166 3,2 

453,15 4 0,2268 0,2315 4,7 0,6536 0,6468 6,8 

453,15 4,5 0,2831 0,2779 5,2 0,6748 0,6682 6,6 

453,15 5 0,3256 0,3279 2,3 0,6917 0,6827 9 

453,15 5,5 0,3925 0,383 9,5 0,7022 0,6914 10,8 

453,15 6 0,4565 0,4461 10,4 0,7011 0,6938 7,3 

473,15 2 0,0357 0,0342 1,5 0,2192 0,223 3,8 

473,15 2,5 0,0715 0,0691 2,4 0,3465 0,3475 1 

473,15 3 0,0976 0,103 5,4 0,4358 0,429 6,8 

473,15 3,5 0,1387 0,1413 2,6 0,4937 0,4884 5,3 

473,15 4 0,1896 0,1798 9,8 0,5377 0,53 7,7 

473,15 4,5 0,2247 0,2205 4,2 0,5693 0,5603 9 

473,15 5 0,2695 0,263 6,5 0,5868 0,581 5,8 

473,15 5,5 0,3172 0,3109 6,3 0,6065 0,5964 10,1 

473,15 6 0,3721 0,3641 8 0,6137 0,6042 9,5 

Fonte: Guo et al. (2001). 
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Figura 19 – Diagrama de equilíbrio líquido-vapor do benzeno e propileno. 

 
Fonte: Guo et al. (2001) adaptado. 

A Figura 19 aponta visualmente a proximidade entre as composições calculadas e 

as experimentais em cada pressão, indicando que o modelo de Peng-Robinson atende ao 

objetivo de predizer as composições dos componentes da mistura binária nas fases líquido e 

vapor. 

A Tabela 3 relaciona os dados de composição obtidos com o modelo de Peng-

Robinson com os dados experimentais nas mesmas pressões. Percebe-se que na região em que 

pressão está acima de 5 MPa, os erros aumentam, indicando uma proximidade da pressão crítica. 

As composições variam na ordem de grandeza de 10-2. Neste contexto, o presente trabalho 

confrontou os valores das variações de pressão obtidos pelos cálculos do programa em cada 

modelo termodinâmico com as composições inseridas. Sendo assim, utilizou-se das ferramentas 

do simulador para esta análise.  

Para validar o modelo termodinâmico, fez-se uma configuração inicial das unidades 

de medida do programa em que se selecionou a aba “Express”, o ícone “Units of Measure” e 

alterou-se as unidades de temperatura e pressão conforme a Figura 20. 

 

Figura 20 – Padronização das unidades de medida dos dados de entrada  

 

Fonte: Própria. 
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Conforme a Figura 16, o programa Aveva Pro-II foi configurado para o modelo 

termodinâmico Soave-Redlich-Kwong. Para a comparação das pressões experimentais e 

calculadas do propileno, clicou-se na aba “Tools”, em seguida no ícone “Binary VLE” e 

preencheu-se os campos da janela “Binary VLE/VLLE Data” e inseriu-se os dados 

experimentais de composição de propeno, advindos da Tabela 3, conforme a Figura 21. 

Figura 21 – Inserção dos dados experimentais de composição de propeno 

 
Fonte: Própria. 

Ao selecionar “Calculate”, gerou-se o diagrama P-xy. No software Aveva Pro II 

existe a opção de exportar os dados para o Excel na qual basta clicar com o botão direito do 

mouse no gráfico e selecionar a opção “Export to Excel” conforme representado pela Figura 22.  

Figura 22 – Exportação para o Excel do diagrama de pressão em função da composição 

  

Fonte: Própria. 
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A compatibilidade com o Excel é interessante, pois permite que o diagrama seja 

editado e incrementado com os dados experimentais, auxiliando na comparação visual a ser 

discutida na seção de resultados. 

 

4.2.3 Equações de estado dos modelos termodinâmicos no Aveva Pro-II 

 

No programa Aveva Pro-II, é possível consultar as equações de estado dos modelos 

termodinâmicos, selecionando-se a aba “Help”, ícone “Search” (Figura 23). Após a seleção, na 

janela “PRO/IITM Simulation 2022 Online Help” há o campo para digitar as palavras a pesquisar 

(Figura 24). 

 

Figura 23 – Inserção de palavra-chave no “Help” para busca de equação de estado 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 24- Seleção da equação de estado no “Help” 

 

Fonte: Própria. 
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Com esta ferramenta, as três equações de estado obtidas são Soave-Redlich-Kwong, 

Predictive Peng-Robinson 78 e Lee-Kesler-Plöcker e são apresentadas pelas Figuras Figura 25, 

Figura 26 e Figura 27, respectivamente. 

Figura 25 – Equação de estado Soave-Redlich-Kwong no “Help” 

 

Fonte: Aveva Pro-II Simulation. 

 

Figura 26 – Equação de estado Predictive Peng-Robinson 78 no “Help” 

 
Fonte: Aveva Pro-II Simulation. 

 
Figura 27 – Equação de estado Lee-Kesler-Plöcker no “Help” 

 
Fonte: Aveva Pro-II Simulation. 

Nas páginas da seção “Help” em que estão apresentadas as equações de estado, 

também é possível encontrar os parâmetros destas, as constantes com as suas unidades, assim 
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como as suas aplicações e limitações. Destaca-se que o software também apresenta nesta área 

as referências bibliográficas para o usuário que deseja um estudo mais detalhado de cada 

equação de estado. 

 

4.2.4 Simulação pré-otimização do processo de produção de cumeno no Aveva Pro-II 

Para a simulação, cada equipamento deve ter a sua configuração inserida conforme 

os graus de liberdade da situação. Para este caso, as configurações seguem o processo estudado 

por Luyben (2010a). 

As unidades de medida adotadas podem ser configuradas conforme a Figura 20. 

Alterou-se a temperatura para graus Celsius, a pressão para bar e a vazão molar para kg-mol hr-

1. 

4.2.4.1 Fluxograma do processo no Aveva Pro-II 

O fluxograma geral do processo de produção de cumeno é representado pela  

Figura 28. 
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Figura 28 – Fluxograma do processo no Aveva Pro-II 

 

Fonte: Própria 
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4.2.4.2 Definição do misturador M1 

Para criar uma corrente, seleciona-se o ícone “Stream” na barra lateral direita e 

clica-se uma vez para definir o ponto de origem e outra vez para determinar o ponto de destino 

desta. Para alterar o nome da corrente basta clicar com o botão direito do mouse na corrente e 

selecionar a opção “Rename”. (Figura 29). 

Figura 29 – Inserção e renomeação de uma corrente 

 

Fonte: Própria. 

O primeiro equipamento é um misturador (Figura 30) que recebe a corrente 1 de 

300 kg-mol h-1, sendo 95% de propeno e 5% de propano e a corrente 2 com benzeno puro, 

ambas as correntes a 25ºC e 25 bar conforme a Figura 31.  

 

Figura 30 – Inserção de um misturador 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 31 – Inserção do misturador M1 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 
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Para configurar as condições de temperatura, pressão e composição das correntes, 

dá-se um clique duplo com o botão esquerdo do mouse na corrente 1 e preenche-se os campos 

“First Specification/Temperature”, “Second Specification/Pressure” e “Stream 

Type/Composition Definied/Flowrate and Composition” (Figura 32). 

 

Figura 32 – Definição de dados da corrente 1 

 

Fonte: Própria. 

 

O misturador M1 foi definido com um clique duplo no equipamento e preencheu-

se o campo “Pressure Specification/ Pressure Drop” conforme a Figura 33. Como não há queda 

ou incremento de pressão no equipamento conforme o fluxograma de Luyben, digitou-se “0”. 

 

Figura 33 – Definição do misturador M1 

 

Fonte: Própria. 

4.2.4.3 Definição do flash F1 

O segundo equipamento é um tambor flash que é alimentado pela a corrente 3 e tem 

como saída as correntes 4 e 5 conforme a Figura 34. 

O flash F1 foi configurado com um clique duplo no equipamento e preencheu-se os 

campos “First Specification/Pressure” e “Second Specification/Temperature” conforme a 
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Figura 35. Os parâmetros foram definidos conforme fluxograma de Luyben (2010a) (Figura 

14). 

 

Figura 34 – Inserção do flash F1 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 35 – Definição do flash F1 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.4.4 Definição do trocador de calor E1 

O terceiro equipamento é o trocador de calor E1 que é alimentado pelas correntes 5 

(fria) e 8 (quente), tendo como saída as correntes 6 (aquecida) e 9 (resfriada) segundo a Figura 

36. 
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Figura 36 – Inserção do trocador de calor E1 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 

Os graus de liberdade do trocador de calor E1 foram alimentados com um clique 

duplo no equipamento e completou-se os campos “Hot Side/Process Stream”, “Hot 

Side/Pressure Drop”, “Cold Side/Pressure Drop” e “Specification” conforme a Figura 37.  

Figura 37 – Definição do trocador de calor E1 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.4.5 Definição do aquecedor E2 

 

O seguinte equipamento é o aquecedor E2, que eleva a temperatura da corrente 6, 

para que a corrente 7 chegue em condições térmicas adequadas para a entrada no reator R1 

(Figura 38). 
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Figura 38 – Inserção do aquecedor E2 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 

 

Os parâmetros do aquecedor E2 foram alimentados com um clique duplo no 

equipamento e especificou-se os campos “Cold Side/Process Stream”, “Cold Side/Pressure 

Drop” e “Specification” conforme a Figura 39.  

 

Figura 39 – Definição do aquecedor E2 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.4.6 Definição do reator PFR R1 

 

A corrente 7 segue para o reator PFR R1 onde ocorre todas as reações do processo. 

Na saída do reator, tem-se a corrente 8 conforme a Figura 40. 
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Figura 40 – Inserção do reator PFR R1 e de suas correntes 

 
Fonte: Própria. 

 

  Após abrir as especificações do reator, informou-se o tipo de reator, o 

nome da reação (definido anteriormente conforme a Figura 17), a temperatura no reator e as 

dimensões deste equipamento nos campos “Reactor Type”, “Reaction Set Name”, “Thermal 

Specification/Fixed Temperature” e “Reactor Data” (Figura 41). 

  Para o cálculo do diâmetro do reator (D), considerou-se 3100 tubos 

internos de 76,3 mm de diâmetro (d) cada. Para que o reator comporte a quantidade de tubos 

desejada (Ntubos), faz-se necessário o uso da aproximação dada pela Equação 3, em que Areator 

e Atubo são as áreas das seções transversais do reator e do tubo, respectivamente. 

 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ≌
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜
 (3) 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ≌

𝜋𝐷2

4
𝜋𝑑2

4

 

 

𝐷 ≌ 𝑑√𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠  

 

Para comportar também os espaços vazios entre os tubos, faz-se o uso de um fator 

de 2, portanto 

𝐷 ≌ 2 𝑑√𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 (4) 

 

Desta forma, o diâmetro do reator calculado é 8,5m. 
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Figura 41 – Definição do reator PFR R1 

 

Fonte: Própria. 

As dimensões fixadas e calculadas são compatíveis com a literatura conforme os 

estudos de Luyben (2010a), Junqueira (2018) e Pathak et al (2011). As dimensões do reator 

PFR encontradas no trabalho de Luyben foram de 3 polegadas ou 76,3 mm para o diâmetro dos 

tubos, comprimento do reator de 6 m e 342 tubos. No caso de Junqueira (2018), o reator foi 

configurado com a especificação de 3 polegadas ou 76,3 mm para o diâmetro dos tubos, 

comprimento do reator de 6 m e 1500 tubos. Já para Pathak et al (2011), foi observado as 

mesmas dimensões de Junqueira (2018), contudo o reator apresentou um comprimento de 7,164 

m. 

4.2.4.7 Definição da válvula redutora de pressão V1 

 

O próximo equipamento é a válvula redutora de pressão V1 que é alimentada pela 

corrente 9, tendo como saída a corrente 10 (Figura 42). 

 

Figura 42 – Inserção da válvula redutora de pressão V1 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 

 

A válvula V1 foi configurada com um clique duplo no equipamento e preencheu-

se o campo “Operating Parameter/Outlet Pressure” segundo a Figura 43.  
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Figura 43 – Definição da válvula redutora de pressão V1 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.4.8 Definição do trocador de calor E3 

A corrente 10 segue para o trocador de calor E3, o terceiro trocador do fluxograma. 

Neste caso, o equipamento tem como função resfriar esta corrente. (Figura 44).  

 

Figura 44 – Inserção do trocador de calor E3 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 

 

As características do trocador de calor E1 foram atribuídas com um clique duplo no 

equipamento e detalhou-se os campos “Hot Side/Process Stream”, “Hot Side/Pressure Drop”, 

“Cold Side/Pressure Drop” e “Specification” conforme a Figura 45.  
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Figura 45 – Definição do trocador de calor E3 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.4.9 Definição da coluna de destilação T1 

 

 A corrente 11 segue para a coluna de destilação T1, na qual tem a corrente 12 

como a saída no topo e a corrente 13, a saída no fundo (Figura 46). 

 

Figura 46 – Inserção da coluna de destilação T1 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 
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  Após abrir as configurações da primeira coluna, inseriu-se os dados de entrada 

nos campos “Number of Theorical Trays/Number of Stages” e “Pressure Profile” de acordo 

com a Figura 47. 

Na Figura 48, foram informadas as descrições dos campos “Feed Flash Default 

Convention”, “Number of Theorical Trays/Number of Stages”, “Performance Specifications” 

e “Feeds and Products”. 

A taxa molar da corrente 12 precisou ser informada (Figura 48). Inseriu-se um valor 

em torno de 10% da quantidade alimentada (corrente 11), seguindo as proporções de simulações 

para este processo feitas previamente em outros estudos. Posteriormente, verificou-se que este 

campo pode receber um valor arbitrário, pois, fazendo-se testes com diferentes taxas molares, 

observou-se que não houve impacto no resultado da simulação. 

 

Figura 47 – Definição da coluna de destilação T1 (parte 1) 

 

Fonte: Própria. 
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Figura 48 – Definição da coluna de destilação T1 (parte 2) 

 

Fonte: Própria. 

  

4.2.4.10 Definição da válvula redutora de pressão V2 

 

Na sequência do processo tem-se a válvula redutora de pressão V2 que tem como 

entrada, a corrente 13, e saída, a corrente 14 (Figura 49). 

 

Figura 49 – Inserção da válvula redutora de pressão V2 e de suas correntes 

 

Fonte: Própria. 
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A válvula V2 foi editada com um clique duplo no equipamento e minuciou-se o 

campo “Operating Parameter/Outlet Pressure” segundo a Figura 50.  

Figura 50 – Definição da válvula redutora de pressão V2 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.4.11 Definição da coluna de destilação T2 

A corrente 14 é destinada para a coluna de destilação T2, onde tem a corrente 14 

como a saída no topo e a corrente 15, a saída no fundo (Figura 51). 

Figura 51 – Inserção da coluna de destilação T2 

 

Fonte: Própria. 

 

As definições da segunda coluna são similares à primeira e suas características 

constam nas Figuras Figura 52 e Figura 53. 
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Figura 52 – Definição da coluna de destilação T2 (parte 1) 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 53 – Definição da coluna de destilação T2 (parte 2) 

 

Fonte: Própria.
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4.2.4.12 Gerando a tabela de propriedades das correntes 

 

Para apresentar as propriedades de cada uma das correntes do processo, após a convergência 

da simulação, selecionou-se a aba “Output” e o ícone “Stream Property Table” (Figura 54). 

Figura 54 – Inserção da tabela de propriedades das correntes 

 

Fonte: Própria. 

Posteriormente, inseriu-se a tabela das propriedades das correntes na área do 

“Flowsheet”. Com duplo clique na tabela, acessou-se a janela “Stream Property Table” e 

escolheu-se as opções detalhadas na Figura 55.  

 

Figura 55 – Definição da tabela de propriedades das correntes 

 

Fonte: Própria. 

 

Com a tabela devidamente gerada, foi possível copiá-la e exportá-la ao Excel 

conforme a Figura 56. 
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Figura 56 – Exportação da tabela de propriedades das correntes para o Excel 

 

Fonte: Própria. 

 

4.2.5 Estudos de casos para a otimização  

O programa possui uma seção de análise paramétrica que serve como ferramenta 

para investigar condições mais favoráveis para o desenvolvimento do processo, variando-se 

parâmetros e observando-se os impactos destas mudanças nos resultados, como vazão molar e 

carga térmica. 

Este procedimento é importante, pois auxilia em estudos para buscar redução de 

custos com material, energia e tempo. A estratégia adotada teve como foco a avaliação das 

quantidades de material e as cargas térmicas, pois estes contribuem significativamente com o 

custo total de uma planta química industrial. 

4.2.5.1 Estudo de caso 1 

O estudo de caso 1 teve como parâmetro a quantidade de estágios da coluna T1 e 

resposta as taxas molares dos componentes da corrente 12 e as cargas térmicas do condensador 

e reboiler. 

Para executá-lo, clicou-se na aba “Input” e ícone “Case Study” de acordo com a 

Figura 57. 

 

Figura 57 – Execução da ferramenta "Case Study"  

 

Fonte: Própria. 
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Definiu-se trinta ciclos, variando-se o parâmetro “Column T1 Number of Trays” 

(número de estágios), com o valor inicial de 15, pois o programa permite apenas uma extensão 

da coluna, que estava previamente definida com 15, com passos unitários. Em “Results”, 

inseriu-se as vazões molares e as cargas térmicas (Figura 58). 

 

Figura 58 – Definição do parâmetro e resultados do estudo de caso 1 

 

Fonte: Própria. 

 

Uma tabela com esses resultados foi gerada clicando-se em “Output” e “Tables” 

(Figura 59). 
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Figura 59 – Inserção da tabela de resultados do estudo de caso 1 

 

Fonte: Própria. 

 

Em seguida, preencheu-se os campos “Table Name” e “Table Title” e clicou-se em 

“Data” (Figura 60). 

 

Figura 60 – Definição da tabela de resultados do estudo de caso 1 (parte 1) 

 

Fonte: Própria. 

 

Para definir a tabela, adicionou-se todos os componentes, executou-se a simulação 

e visualizou-se a tabela (Figura 61). 
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Figura 61 – Definição da tabela de resultados do estudo de caso 1 (parte 2) 

 

Fonte: Própria. 

 

A tabela gerada é apresentada na Figura 62 e pôde ser exportada para o Excel por 

meio do botão “Copy to Clipboard”. 

 

Figura 62 – Exportação para o Excel da tabela de resultados do estudo de caso 1 

 

Fonte: Própria. 
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4.2.5.2 Estudo de caso 2 

O segundo estudo de caso teve como parâmetro o estágio de alimentação da coluna 

T1 e como resultado as taxas massivas molares dos componentes da corrente 12 e as cargas 

térmicas do condensador e refervedor. 

Similarmente, repetiu-se as etapas das Figuras Figura 57 a Figura 62. Esta 

configuração é detalhada e apresentada na Figura 63. 

 

Figura 63 – Definição do parâmetro e resultados do estudo de caso 2 

 

Fonte: Própria. 

 

 

4.2.5.3 Estudo de caso 3 

 

O último estudo de caso teve como parâmetro a razão de refluxo da primeira coluna 

e como resultado as taxas massivas molares dos componentes da corrente 12 e as cargas 

térmicas do condensador e rebulidor. 
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Analogamente, repetiu-se as etapas das Figuras Figura 57 a Figura 62. Sua 

configuração é detalhada e apresentada na Figura 64. 

 

Figura 64 – Definição do parâmetro e resultados do estudo de caso 3 

 

Fonte: Própria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise e validação do modelo termodinâmico no Aveva Pro-II 

A partir dos métodos de obtenção do gráfico da Figura 22 (diagrama da pressão em 

função das composições), de forma análoga, foram feitos diagramas para diversos modelos 

termodinâmicos, tais como UNIFAC, PCSAFT, UNIWAALS, Soave-Redlich-Kwong (SRK), 

Peng-Robinson (PR) e Lee-Kesler-Plocker (LKP) e suas variações como Predictive Peng-

Robinson 78 (PPR78) e Soave-Redlich-Kwong Huron-Vidal (SRKHV). Este procedimento foi 

feito para uma análise preliminar e visual para selecionar os três modelos mais compatíveis 

com os dados experimentais. Assim, com base na análise visual e seguindo a árvore de escolha 

de Carlson (1996), escolheu-se para uma análise mais minuciosa os modelos SRK, PPR78 e 

LKP.  

No Excel, comparou-se os dados experimentais de Guo et al. (2001) de pressão na 

temperatura de 453,15 K com os valores calculados pelo Aveva Pro-II e determinou-se o erro 

médio relativo de pressão para estas composições apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Erro médio relativo de pressão para as composições (valores simulados e experimentais) 

T(K) Pexp (MPa) Pcalc (MPa) x1,exp 
ΔPx 

(MPa) 

Erro 

relativo 

453,15 1,5 1,334 0,032 0,166 11% 

453,15 2 1,652 0,065 0,348 17% 

453,15 2,5 2,105 0,113 0,395 16% 

453,15 3 2,382 0,142 0,618 21% 

453,15 3,5 2,800 0,186 0,700 20% 

453,15 4 3,187 0,227 0,813 20% 

453,15 4,5 3,723 0,283 0,777 17% 

453,15 5 4,126 0,326 0,874 17% 

453,15 5,5 4,756 0,393 0,744 14% 

453,15 6 5,346 0,457 0,654 11% 

Erro médio ∆Px 16% 

Fonte: Própria. 

 

Analogamente, calculou-se os erros relativos médios para os três modelos nas duas 

temperaturas 453,15K e 473,15K (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Erros relativos médios dos modelos termodinâmicos em duas temperaturas 

Modelo Erro médio 
Temperatura 

453,15 K 473,15 K 

SRK 
Erro médio ∆Px 16% 13% 

Erro médio ∆Py 13% 9% 

PPR78 
Erro médio ∆Px 14% 12% 

Erro médio ∆Py 11% 8% 

LKP 
Erro médio ∆Px 15% 11% 

Erro médio ∆Py 15% 12% 

Fonte: Própria. 

 

Portanto, dentre os três modelos, optou-se por simular o processo utilizando aquele 

com o menor erro médio relativo, ou seja, o Predictive Peng-Robinson 78, uma variante da 

equação de estado de Peng-Robinson, avaliada como adequada na predição das composições 

da mistura propileno e benzeno em função da pressão conforme o trabalho de Guo et al (2001). 

5.2 Resultados e discussão da simulação pré-otimizada 

Após seguir os procedimentos descritos na Figura 56 (tabela de propriedades das 

correntes), obteve-se as principais informações para a descrição de cada uma das correntes do 

processo. O detalhamento é apresentado nas Tabelas Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8. 

 

Tabela 6 – Resultados das propriedades das correntes da simulação pré-otimizada (parte 1) 

Corrente 1 2 3 4 5 6 

Fase Líquido Líquido Líquido - Vapor Vapor 

Temperatura (°C) 25 25 23,443 - 209 330 

Pressão (bar) 25 25 25 - 25 25 

Entalpia (MW) 0,226 0,401 0,626 - 7,134 9,804 

Peso molecular 42,181 78,114 60,148 - 60,148 60,148 

Fração Molar Vapor 0 0 0 - 1 1 

Fração Molar Líquido 1 1 1 0 0 0 

Vazão (kg-mol h-1) 300 300 600 0 600 600 

Vazão dos Componentes       

Propano (kg-mol h-1) 15 0 15 - 15 15 

Propeno (kg-mol h-1) 285 0 285 - 285 285 

Benzeno (kg-mol h-1) 0 300 300 - 300 300 

Cumeno (kg-mol h-1) 0 0 0 - 0 0 

  PDIPBN (kg-mol h-1) 0 0 0 - 0 0 

Fonte: Própria. 
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Tabela 7 – Resultados das propriedades das correntes da simulação pré-otimizada (parte 2) 

Corrente 7 8 9 10 11 

Fase Vapor Vapor Mistura Vapor Mistura 

Temperatura (°C) 360 360 310,600 216,995 90 

Pressão (bar) 25 25 25 1,75 1,75 

Entalpia (MW) 10,511 10,002 7,333 7,333 1,797 

Peso molecular 60,148 114,567 114,567 114,567 114,567 

Fração Molar Vapor 1 1 0,077 1 0,014 

Fração Molar Líquido 0 0 0,923 0 0,986 

Vazão (kg-mol h-1) 600 315,000 315 315 315 

Vazão dos Componentes      

Propano (kg-mol h-1) 15 15 15 15 15 

Propeno (kg-mol h-1) 285 3,82E-05 3,82E-05 3,82E-05 3,82E-05 

Benzeno (kg-mol h-1) 300 26,311 26,311 26,311 26,311 

Cumeno (kg-mol h-1) 0 262,378 262,378 262,378 262,378 

  PDIPBN (kg-mol h-1) 0 11,311 11,311 11,311 11,311 

Fonte: Própria. 

 

Tabela 8 – Resultados das propriedades das correntes da simulação pré-otimizada (parte 3) 

Corrente 12 13 14 15 16 

Fase Líquido Líquido Mistura Líquido Líquido 

Temperatura (°C) 25,229 177,143 154,145 151,866 209,150 

Pressão (bar) 1,75 1,75 1 1 1 

Entalpia (MW) 0,232 2,283 2,283 1,764 0,227 

Peso molecular 102,667 122,741 122,741 120,197 162,233 

Fração Molar Vapor 0 0 0,171 0 0 

Fração Molar Líquido 1 1 0,829 1 1 

Vazão (kg-mol h-1) 128,272 186,729 186,729 175,426 11,302 

Vazão dos Componentes      

Propano (kg-mol h-1) 15 6,83E-12 6,83E-12 6,83E-12 0 

Propeno (kg-mol h-1) 3,82E-05 5,11E-17 5,11E-17 5,11E-17 0 

Benzeno (kg-mol h-1) 26,307 0,004 0,004 0,004 1,51E-12 

Cumeno (kg-mol h-1) 86,959 175,418 175,418 175,407 0,011 

  PDIPBN (kg-mol h-1) 0,005 11,306 11,306 0,015 11,291 

Fonte: Própria. 

 

Com base na Tabela 7 , observa-se, pelas correntes 7 e 8, que no reator PFR (R1) 

todo o propeno foi convertido, sendo 96% na reação de alquilação do benzeno com propileno, 

em que há produção de cumeno, e 4% na reação de alquilação de cumeno, em que parte do 

produto desejado reagiu com propeno, levando à formação do produto indesejado 

diisopropilbenzeno nas conformações meta e para-dirigente. Verificando-se as correntes 2 e 3, 

nota-se que o misturador demanda uma ligeira queda de temperatura.  Para que ocorresse a 

mistura desejada, esta foi uma condição de processo deste equipamento. 
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Observa-se um importante reaproveitamento de energia por meio de integração 

energética no trocador de calor E1, em que a corrente 8 (360°C) resfriou-se, cedendo calor para 

o aquecimento da corrente 5 (209°C). 

De acordo com a Tabela 7 e verificação das correntes 9 e 11, detecta-se todas as 

modificações de pressão, temperatura e fase para o condicionamento da linha que alimenta a 

coluna de destilação T1. Com uma análise das correntes 12 (25°C) e 13 (177°C), verifica-se as 

temperaturas necessárias para a primeira destilação. As linhas de corrente correspondentes do 

artigo de Luyben (2010a) apontam para 60°C e 178°C, o que indica maior desvio de temperatura 

no produto de topo e menor para o produto de fundo. 

  O produto de fundo da primeira coluna de destilação é composto por 93,9% de 

cumeno e 6,1% de diisopropilbenzeno. A separação nesta etapa não atendeu às expectativas, 

pois cerca de 33% do cumeno alimentado é direcionado para o topo da coluna. 

 Salienta-se que foram feitas adaptações nas dimensões deste reator (em que o 

diâmetro do reator foi calculado conforme a Equação 4), com maior foco na máxima conversão 

e menor aplicação na economia do processo. O resultado é compatível com a proposição de 

Luyben (2010a), que obteve conversão de propeno em cumeno por volta de 90%. É possível 

otimizar o reator fazendo-se um estudo de caso avaliando como a conversão é afetada variando-

se o número de tubos, o comprimento e o diâmetro do reator. O ponto ótimo teria como alvo a 

máxima conversão com as mínimas dimensões. 

Na etapa final do processo, obtém-se a purificação do cumeno na segunda coluna, 

em que é alcançada a fração molar de 100% deste composto, sendo assim compatível com a 

literatura.  

 

5.3 Resultados e discussão dos estudos de casos 1, 2 e 3 

 

Após a realização das etapas descritas no estudo de caso 1 (Figuras Figura 57 a Figura 62), otimizou-se a 

coluna T1 e, como resultado, obteve-se um diagrama relacionando a vazão molar dos componentes com o 

número de estágios ( 

Figura 65). 
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Figura 65 – Diagrama das vazões molares em função do número de estágios do estudo de caso 1 

 
Fonte: Própria. 

Observa-se que a variação do número de estágios não causa alterações nas vazões 

molares de propano, benzeno e diisopropilbenzeno. A coluna foi implementada com o objetivo 

de separar o cumeno dos demais compostos. Pela análise, aponta-se que, para aproximadamente 

40 estágios, alcança-se a mínima quantidade de cumeno no produto de topo. A especificação 

obtida está dentro das expectativas, pois não é desejado que o benzeno fique no produto de 

fundo, o que afetaria a pureza do cumeno. Com esta configuração, a vazão molar do cumeno 

do produto de topo é de aproximadamente 3,94 kg-mol h-1, ou seja, 258,44 kg-mol h-1 de 

cumeno sai a jusante juntamente com 11,3 kg-mol h-1 de diisopropilbenzeno. Sendo assim, a 

pureza do produto de interesse é de 95,8%, enquanto que no artigo de Luyben (2010a), 

alcançou-se a pureza de 99,9%. 

A Figura 66 aponta para o mesmo número de estágios uma composição em que se 

tem a menor carga térmica no refervedor e a mínima demanda energética no condensador. 

Em relação às cargas térmicas no refervedor e condensador, com 40 estágios 

cumpre-se o objetivo da minimização das demandas energéticas, mas está em disparidade com 

a literatura. Para o refervedor, o consumo de energia é de 2,19 MW, enquanto que no trabalho 

de Luyben (2010a) obteve-se 1,45 MW. 
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Figura 66 – Diagrama das cargas térmicas em função do número de estágios do estudo de caso 1 

 

Fonte: Própria. 

 

No estudo de caso 2, procedimento ilustrado na Figura 63, de forma similar ao 

estudo de caso 1, variou-se o estágio de alimentação para verificar os efeitos na corrente do 

produto de topo da coluna, além das demandas energéticas do refervedor e condensador 

(Figuras Figura 67 e Figura 68). 

Avaliando-se as Figuras Figura 67 e Figura 68, entende-se que o estágio ótimo para 

alimentação é o quarto, pois com esta opção, é obtida a vazão mínima de cumeno (26 kg-mol 

h-1) no produto de topo e as menores demandas energéticas no condensador (1,37 MW) e 

refervedor (2,61 MW). 

  No condensador, o consumo de energia é de 1,37 MW, enquanto que no artigo de 

base obteve-se 1,97 MW. 

A última análise, proveniente das etapas propostas pela Figura 64, foi feita com 

variação da razão de refluxo da coluna de destilação T1 da qual avaliou-se os impactos na vazão 

molar do produto de topo e cargas térmicas no primeiro e último estágios (Figuras Figura 69 e 

Figura 70). 
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Figura 67 – Diagrama das vazões molares em função do estágio de alimentação do estudo de caso 2 

 

Fonte: Própria. 
 

Figura 68 – Diagrama das cargas térmicas em função do estágio de alimentação do estudo de caso 2 

 

Fonte: Própria. 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2 4 6 8 10 12 14

V
az

ão
 m

o
la

r 
(k

g-
m

o
l h

-1
)

Estágio de alimentação

PROPANO-C12 BENZENO-C12 CUMENO-C12 PDIPBN-C12

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2 4 6 8 10 12 14

C
ar

ga
 t

ér
m

ic
a 

(M
W

)

Estágio de alimentação

REFERVED.-T1 CONDENSA.-T1



73 
 

 

Figura 69 – Diagrama das vazões molares em função da razão de refluxo do estudo de caso 3 

 

Fonte: Própria. 

 

Figura 70 – Diagrama das cargas térmicas em função da razão de refluxo do estudo de caso 3 

 

Fonte: Própria. 

  

   No caso das Figuras Figura 69 e Figura 70, salienta-se que há objetivos 

conflitantes, pois, ao mesmo tempo em que o aumento da razão de refluxo diminui as frações 

de cumeno no produto de topo, aumenta o consumo energético. Sendo assim, a razão de refluxo 

a ser considerada como ideal é em torno de 2 (intervalo de 1 a 3).  
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6 CONCLUSÃO 

A simulação computacional é uma importante ferramenta para predizer e observar 

situações e fenômenos com acurácia e precisão, por meio de modelos matemáticos compatíveis 

com os problemas reais, evitando testes físicos, o que contribui para a diminuição de custos e 

tempo. 

Softwares como o Aveva Pro-II Simulation contribuem para o avanço na 

otimização de processos como a produção de cumeno, amplamente estudada na literatura.  

O programa possui uma série de vantagens como a facilidade de instalação e 

implementação, baixo impacto no desempenho da unidade central de processamento, bem como 

na memória e uso do disco rígido, aparência que traz acessibilidade na configuração dos graus 

de liberdade para cada equipamento, opções para comparar os modelos termodinâmicos, 

compatibilidade com o Excel, versatilidade nas especificações em aplicações de análises 

paramétricas e ampla biblioteca de compostos e modelos termodinâmicos, que inclui polímeros, 

derivados do petróleo, eletrólitos entre outros. 

Outro ponto importante observado no desenvolvimento da simulação foi o aspecto 

visual do software, que indica com cores diferentes se há algum grau de liberdade em falta ou 

em excesso em cada etapa de definição e configuração de linhas de corrente e equipamentos, 

vantagem não observada em outros simuladores. 

Sendo assim, é potencialmente uma boa opção como ferramenta para simulação 

tanto no campo acadêmico quanto no ambiente profissional.  

Após realizar a simulação da síntese do cumeno, o presente trabalho conclui que é 

possível alcançar uma alta fração de propeno convertida no reator PFR. Constatou-se também 

que a primeira coluna de destilação separou de forma insuficiente o cumeno dos demais 

componentes. Em contrapartida, a segunda coluna purificou o produto de interesse de maneira 

compatível com o trabalho de Luyben (2010a). Outro resultado importante foi a validação do 

modelo termodinâmico com o menor erro médio relativo. 

Como sugestão de aprimoramento deste trabalho, recomenda-se um estudo de caso 

envolvendo o impacto na conversão ao variar as dimensões do reator. Outra possibilidade seria 

a simulação do processo com a primeira coluna sendo configurada com as especificações 

encontradas nos estudos de caso 1, 2 e 3. Por fim, sugere-se a implementação de um reciclo na 

corrente de topo da primeira coluna conforme consta no trabalho de Luyben (2010a) com o 

objetivo de redução da perda de material. 
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