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RESUMO: A unidade de destilação atmosférica é a planta mais importante de uma refinaria de 

petróleo. Para levar a operação desta unidade próxima a melhor condição operacional é necessário 

medir algumas propriedades chaves, em tempo real, para a atuação do sistema avançado de 

otimização.  Neste contexto um sistema inteligente aplicado a uma unidade de destilação de petróleo 

bruto foi desenvolvido para realizar a otimização do processo com maximização da produção diesel, 

produto de maior valor agregado, atendendo aos requisitos de qualidade determinados pela Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A modelagem do processo de destilação 

foi realizada por meio de redes neurais artificiais (RNA). As variáveis operacionais de entrada do 

processo foram as propriedades de petróleo bruto e variáveis manipuladas, enquanto que as variáveis 

de saída do sistema foram definidas como as de qualidades do óleo diesel. O modelo de RNA 

construído pode ser aplicado na previsão das variáveis de qualidade do produto principal da unidade, 

óleo diesel, de acordo com as variáveis de entrada do sistema. Além disso, foi desenvolvido um 

otimizador do processo com o uso de algoritmos genéticos (AG) com o objetivo de minimizar erros de 

saída do sistema inteligente e maximizar a produção do óleo diesel. Assim sendo, as condições de 

funcionamento ideais foram encontradas usando o banco de dados de conhecimento obtido pelas redes 

neurais com um método de otimização por algoritmos genéticos de acordo com uma função objetivo 

definida, e, desta forma, no cenário analisado o modelo previu um aumento de 1,3% na produção de 

diesel.  

Palavras-Chave: Destilação atmosférica de petróleo, otimização, óleo diesel, redes neurais, 

algoritmos genéticos. 

 



 

 

 



 

Optimization of a crude oil distillation unit using neural networks and genetic 

algorithms  

ABSTRACT 

The crude oil distillation unit is the most important plant of a petroleum refinery. To carry 

this operation close to its optimal operating point unit is necessary to measure some key 

properties in real time for advanced system performance optimization. In this context an 

expert system of a crude oil distillation unit was developed to make the process optimization 

to maximize diesel production, produce greater value, meeting the quality requirements set by 

the Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). The modeling of 

the distillation process was performed using artificial neural networks (ANN). The 

operational process input variables were properties of crude oil and manipulated variables, 

while the system output variables were defined as those qualities of diesel. The constructed 

ANN model can be applied to the prediction of the quality variables of the main product of 

the unit, diesel , respect to the input variables of the system. In addition, we developed a 

process optimizer using genetic algorithms (GA) with the objective to minimize output errors 

expert system and also maximize production of diesel. Therefore, optimal operating 

conditions were found using the database of knowledge obtained by neural networks with an 

optimization method for genetic algorithms according to an objective function defined. Thus, 

in the analyzed scenario, there was a 1.3% increase in diesel production. 

Keywords: Crude oil distillation, optimization, diesel, neural networks, genetic algorithms. 
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1. Introdução 

O petróleo, para que tenha seu potencial energético efetivamente aproveitado, deve ser 

desdobrado em cortes de faixas de ebulição características, denominados frações. Assim, para 

que esse objetivo seja alcançado, o óleo bruto é submetido ao processo de destilação (Brasil, 

2014). 

A destilação é um processo físico de separação, baseado na diferença de temperaturas 

de ebulição entre compostos coexistentes numa mistura líquida. As temperaturas de ebulição 

de hidrocarbonetos aumentam com o crescimento de suas massas molares. Desta forma, 

variando-se as condições de aquecimento de um petróleo, é possível vaporizar os compostos 

leves, intermediários e pesados, que, ao se condensarem, podem ser fracionados. 

Paralelamente, ocorre a formação de um resíduo bastante pesado, constituído principalmente 

de hidrocarbonetos de elevadas massas molares, que, nas condições de temperatura e pressão 

em que a destilação é realizada, não se vaporizam (Brasil, 2014). 

O objetivo operacional de uma unidade de destilação é alcançar um sistema bem 

controlado e estável, com alta produtividade e qualidade do produto, bem como baixo custo 

operacional. Portanto, tem sido dada atenção nos últimos anos ao projeto de engenharia, à 

estratégia de controle e à otimização de processos destas unidades de forma a melhorar a 

eficiência operacional e garantia de qualidade (Sea et al., 2000). 

No entanto, devido às interações não lineares entre as variáveis de entrada e de saída 

existentes no processo de destilação, é bastante complicado obter e manter uma condição de 

funcionamento ideal da planta. Além disso, as variáveis manipuladas tem que ser ajustadas 

frequentemente devido à variação das propriedades do petróleo bruto. Todos estes fatos 

aumentam a necessidade de controlar e otimizar a unidade e tornam a operação da mesma 

bastante complexa (Mizoguchi et al., 1995). 

Os sistemas inteligentes, um campo da inteligência computacional, aplicam 

conhecimentos para fornecer soluções para muitos sistemas complexos (Giarratano & Riley, 

1993). Geralmente, a estrutura básica de um sistema inteligente é composta de uma base de 

dados de conhecimento e de um otimizador para gerar uma resposta adequada para o usuário. 

Métodos como a lógica fuzzy, redes neurais artificiais (RNA), ou neuro-fuzzy, são geralmente 

utilizados para a construção do banco de dados de conhecimento. Esta base de dados pode ser 

representada por um conjunto de regras, um padrão, ou valores ainda topológicos, relativa à 

entrada para a saída do sistema operativo (Jackson, 1999). 
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A abordagem RNA foi implementada e considerada como uma das formas eficazes 

para modelar processos complexos devido à característica não-linear de sua estrutura. Esta 

ferramenta foi utilizada com sucesso para um controle de processo de fabricação de 

semicondutores (Card et al., 1997 ) e de processo de polimerização (Tsen et al., 1996) . Além 

disso, RNA foi utilizada com êxito para a otimização de processo de muitos sistemas, como 

de uma de reação química (Keeler et al., 1998), de processos químicos industriais                       

(Nascimento et al., 2000) e de processamento de células solares (Liau et al., 2002). 

Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema inteligente de uma unidade de destilação 

atmosférica de petróleo para fornecimento de informações do funcionamento ideal da planta 

de forma a ser possível realizar a otimização da mesma. Para este fim, foi criado um banco de 

dados do conhecimento do sistema operacional. Este banco foi construído utilizando redes 

neurais artificiais com os dados operacionais da planta, os quais foram obtidos por meio de 

uma simulação ajustada da unidade, e por dados fornecidos pelos engenheiros e operadores. 

Esta base de dados de conhecimento, representado e armazenado por uma configuração de 

RNA, foi então utilizada para estimar as melhores condições operacionais do processo usando 

um método de otimização por algoritmos genéticos. Este sistema inteligente pode ser 

implementado para prever uma condição operacional ideal da planta para os operadores. Ou 

seja, os efeitos das variáveis de operação sobre as qualidades do produto do processo podem 

ser previstos possibilitando o ajuste da unidade no ponto operacional ótimo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica a respeito de destilação de 

petróleo, variáveis de otimização de unidades de destilação, modelagem não-linear por meio 

de redes neurais e algoritmos genéticos. 

As principais fontes consultadas para a elaboração do referencial teórico foram: 

artigos em periódicos, livros, teses e dissertações. A pesquisa bibliográfica foi feita utilizando 

a base de dados de sites acadêmicos conceituados. 

 

 2.1 Estado da arte 

Liau et al. (2004) desenvolveram um sistema inteligente utilizando redes neurais para 

otimização de uma unidade de destilação de petróleo com a diminuição da sobre-

especificação dos produtos. As variáveis de entrada do sistema foram propriedades do 

petróleo e variáveis manipuladas. Enquanto as variáveis de saída do sistema foram as 

propriedades dos derivados de petróleo determinantes na especificação destes. As redes 

neurais puderam ser aplicadas na predição das propriedades de qualidades dos produtos em 

relação às variáveis de entrada do sistema. O erro relativo da modelagem foi satisfatório, 

sendo menor do que 8%. Condições ideais de operação foram encontradas usando o método 

de otimização com a função objetivo definida. O sistema construído pode fornecer 

informações operacionais otimizadas em tempo real em função das mudança das propriedades 

do petróleo bruto aos operadores da planta. 

 

Motlaghi et al. (2008) projetaram um sistema inteligente com redes neurais e 

algoritmos genéticos para otimização da produção de querosene e diesel de uma coluna de 

destilação de petróleo bruto. O sistema inteligente desenvolvido utilizou dados reais de uma 

refinaria localizada em Abadan, Iran. As variáveis de entrada da coluna foram os parâmetros 

operacionais do petróleo, tais como vazão e temperatura, enquanto as variáveis de saída do 

sistema foram definidas como as propriedades de qualidades dos produtos. A modelagem do 

processo com redes neurais com os dados de entrada e saída apresentou resultados bastante 

satisfatórios tendo erro máximo de 5% e coeficiente de regressão maior do que 0,94. O 

sistema foi capaz de otimizar o processo de destilação com a minimização do erro de saída do 

modelo e maximizar a taxa de produção dos derivados de maior valor econômico controlando 

os valores das propriedades de especificação dos mesmos.  
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Karimi & Ghaedi (2009) utilizaram redes neurais e algoritmos genéticos para modelar 

e otimizar um processo de adsorção com carvão ativado para remoção de corantes de 

efluentes da indústria têxtil e da celulose. A influência das variáveis foi simulada usando 

redes neurais artificiais e subsequente aplicação do algoritmo genético (GA) para a 

otimização das variáveis efetivas.  

A cinética de adsorção foi modelada através das redes neurais treinadas com função de 

aptidão com erro relativo máximo de 1,65% e coeficiente de regressão maior que 0,998. Com 

a aplicação das técnicas de modelagem e otimização sob condições ideais de operação, foi 

alcançada a máxima remoção de corante (96,2%). 

 

Ochoa-Estopier et al. (2013) estudaram a otimização operacional da integração 

energética de uma unidade de destilação de petróleo usando redes neurais. No trabalho um 

modelo de redes neurais artificiais foi utilizado para representar a coluna de destilação, sendo 

possível determinar sistematicamente as condições de operação ótimas, com o aumento do 

rendimento de produtos com valor mais elevado em detrimento dos de menor valor, 

considerando as restrições das eficiências de separação do processo de destilação, da 

recuperação de calor e dos equipamentos.  

 

Macías & Feliu (2001) utilizaram dados dinâmicos obtidos através de um simulador 

comercial para gerar modelos dinâmicos de uma unidade de destilação de petróleo por meio 

de redes neurais. A eficácia da metodologia proposta foi verificada a partir de testes 

dinâmicos na planta.  

 

Jiang et al. (2014) utilizou redes neurais e algoritmos genéticos para modelar e 

otimizar um processo de cura de polímeros. Um modelo neural foi adotado para investigar as 

relações entre os parâmetros de processo de cura de polímeros (concentração do polímero, 

velocidade de agitação e tipo do agitador), viscosidade e tempo de cura. A adequação dos 

modelos matemáticos estabelecidos foi verificada pela análise de variância. 

Os efeitos da interação de parâmetros do processo sobre o desempenho de mistura foram 

investigados. A função objetiva integrada com o algoritmo genético foi utilizada para 

determinar as condições ótimas de máxima viscosidade e um tempo mínimo de cura. 

A concentração de polímero de 3,798 mg/L, hélice dupla e a velocidade de agitação de        

115 rpm foram as condições otimizadas para o processo de cura do polímero. Os melhores 
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resultados previstos pelo algoritmo genético estavam de acordo com os resultados 

experimentais. 

 

Fraga & Matias (1996) descreveram o uso de um procedimento de otimização 

estocástica com algoritmos genéticos para a otimização de uma sequência pré-selecionada de 

unidades de destilação para a separação de uma mistura azeotrópica de três componentes. Ao 

fixar a estrutura em termos de unidades desejadas, o problema de otimização foi reduzido para 

uma concepção de cada uma das unidades relevantes, escolhendo as condições de operação 

adequadas, e assim os autores encontraram a rede ideal de troca de calor.   

 

Leboreiro & Acevedo (2004) estudaram a aplicação de algoritmos genéticos, 

juntamente com um simulador de processo sequencial, no projeto de sequências complexas de 

destilação. A utilização do simulador facilitou a formulação de modelos rigorosos para 

diferentes alternativas de processo, enquanto que o algoritmo genético permitiu obter soluções 

para o problema matemático complexo, envolvendo decisões discretas e contínuas. Para 

reduzir os requisitos computacionais do procedimento de otimização, foram propostas várias 

estratégias, incluindo um critério de parada, que fornece uma maneira eficiente para 

interromper os cálculos quando for encontrada a solução ótima. A implementação destas 

estratégias resultou em reduções de até 60% no tempo de processamento para a síntese de 

sistemas de destilação complexas. 

 

Wang et al. (1998) utilizaram algoritmos genéticos na otimização de sequências de 

separação e da rede de trocadores de calor em uma unidade de destilação multicomponentes. 

Segundo os autores o algoritmo herdou ideias principais em computação evolucionária, 

empregando uma estratégia de subpopulação distribuída para evitar ótimos locais, e aplicou 

um procedimento de codificação variável contínua, o que é computacionalmente rápido e 

estável em convergência a um mínimo global.  

 

Babu et al. (2009) aplicaram algoritmo genético para realizar otimização econômica 

do projeto do controle de uma alimentação dupla de uma coluna de destilação reativa ideal no 

estado estacionário. A inovação do trabalho foi o desenvolvimento de um procedimento 

simples, baseado em critérios do estado estacionário para controlabilidade. A otimização foi 

realizada para quatro cenários que correspondiam a um aumento sequencial do número de 

variáveis de projeto. Os resultados mostraram que a limitação do espaço de busca da 
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otimização dos projetos que satisfazem os critérios de controlabilidade levou a projetos 

otimizados que são apenas ligeiramente (<2%) mais caros do que o modelo mais econômico 

sem considerar a controlabilidade. No entanto, os antigos projetos exibiram muito melhor 

controlabilidade em termos de efetivamente lidar com grandes mudanças usando o controle 

inferencial de temperatura de dois pontos e evitar uma transição de estado estacionário na 

operação em malha aberta. Os resultados mostraram também que a localização da carga fresca 

foi uma variável dominante do projeto. 

 

Cortez-Gonzalez et al. (2012) estudaram a otimização de sistemas de destilação 

complexos altamente não lineares e multivariáveis, com vários pontos ótimos e sujeitos a 

diferentes restrições. Neste contexto, algumas características para o projeto destes esquemas 

de separação são muitas vezes objetivos conflitantes. Como resultado, a solução com métodos 

de otimização tradicionais não foram confiáveis, porque eles geralmente convergem para 

locais ótimos, mas não o ótimo global. Entretanto, a utilização de um algoritmo genético 

multiobjectivo, com restrições acopladas ao Aspen Plus®, mostrou ser uma solução bastante 

promissora, uma vez que cálculos rigorosos de equilíbrio de fases foram considerados. Os 

resultados mostraram algumas tendências na criação de sequências de separação, de acordo 

com a natureza da mistura e da composição da alimentação. 

 

Miranda-Galindo et al. (2009) utilizaram algoritmos genéticos para otimização de um 

processo de esterificação do ácido láurico com metanol usando uma sequência de destilação 

com retificadora lateral acoplada termicamente. O produto da esterificação foi utilizado como 

biodiesel. Verificou-se, que variando as condições operacionais, a sequência de destilação 

com retificadora lateral acoplada termicamente produziu um biodiesel com elevado grau de 

pureza (99,9%) com redução do consumo de energia. 

 

2.2 Visão geral do processo da unidade industrial em estudo 

A planta de destilação atmosférica de petróleo do presente estudo foi projetada 

utilizando os princípios de dessalgação e destilação, tendo como produtos principais o diesel, 

a nafta leve e o resíduo atmosférico (RAT). Neste processo, é importante a remoção das 

impurezas da carga, visto que sais, água e sólidos causam sérios danos à unidade se não forem 

removidos do óleo cru, diminuindo o tempo de campanha e provocando uma operação 
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ineficiente da unidade. Na Figura 2.1 tem-se uma fluxograma do processo da unidade em 

estudo. 

 

Figura 2.1– Fluxograma esquemático da unidade em estudo. Fonte: Autor. 

Legenda: 

B-01A/B: Bombas de carga;  

DL-01A/B: dessalgadoras do petróleo;  

P-01: permutador casco e tubos petróleo versus diesel produto;  

T-01: torre estabilizadora;  

DSL: diesel;  

RAT: resíduo atmosférico; 

V-02: vaso de topo da T-01;  

B-02A/B: bombas de retirada de nafta leve;  

P-03: reboiler da torre T-01; 

B-03A/B: bombas de fundo da torre T-01; 

P-02A/C: permutadores casco e tubos petróleo versus resíduo atmosférico; 

F-01: forno atmosférico; 
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T-02: torre fracionadora principal; 

T-03: torre retificadora de diesel; 

B-04A/B: bombas de refluxo de topo da T-02;  

B-05A/B: bombas de retirada de diesel; 

B-10A/B: bombas de retirada de nafta pesada;  

B-06A/B: bombas de fundo da torre T-02; 

V-04: vaso de topo da T-02; 

Flare: Sistema de queima de gases; 

U-280A: Unidade de tratamento convencional de nafta. 

 

A carga, ou óleo cru, recebe uma pequena vazão de inibidor de incrustação, e ainda 

uma pequena vazão de desemulsificante. A corrente composta de óleo cru + água doce + 

inibidor de incrustação + desemulsificante, totalmente misturados, entra em um vaso 

dessalgador, onde passa através de um campo elétrico de alta voltagem, mantido entre paredes 

de eletrodos metálicos. As forças elétricas do campo assim criado provocam uma coalescência 

das gotículas de água presentes na corrente, formando gotas maiores que têm massa suficiente 

para decantar rapidamente através do óleo cru, indo para o fundo do vaso e sendo 

constantemente drenada para uma unidade de tratamento de efluentes. O óleo passa, então, 

por uma segunda dessalgadora antes de ser enviado à torre estabilizadora. 

A torre estabilizadora (T-01) tem o objetivo de retirar os leves da carga, como a água, 

nafta instabilizada e o gás combustível. Na estabilizadora, tem-se uma destilação por 

expansão brusca, que consiste em uma operação de um só estágio na qual uma mistura líquida 

é parcialmente vaporizada, com o vapor entrando em equilíbrio com o líquido residual. As 

fases de líquido e vapor resultantes são separadas e removidas da torre. Os gases de topo são 

condensados no vaso de topo, onde são separados os leves e encaminhados para tocha, 

enquanto a água ácida é enviada para a unidade de tratamento de água e a nafta leve é 

direcionada para a tancagem de petróleo. O fundo da torre corresponde ao óleo estabilizado, 

que é pré-aquecido ao trocar calor com o resíduo atmosférico da torre fracionadora e enviado 

ao forno. 

O forno (F-01) tem o objetivo de aquecer o óleo estabilizado de forma a vaporizar a 

maior parte dos hidrocarbonetos, possibilitando o processo de destilação que ocorrerá na 

fracionadora. O óleo estabilizado entra no forno através de dois passes, sendo que o objetivo é 
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manter a temperatura igual em cada um deles e controlar a temperatura de saída por meio da 

queima de gás combustível neste equipamento. O fluido aquecido é enviado à torre 

fracionadora.  

Ao ser injetado na fracionadora (T-02) , por consequência do abaixamento de pressão, 

ocorre uma nova vaporização dos hidrocarbonetos. Essa torre possui somente uma retirada 

lateral, correspondendo ao diesel, que é enviado à retificadora de diesel. Os gases de topo da 

fracionadora são enviados ao vaso de topo, onde se condensam e são retiradas a água ácida e a 

nafta pesada, sendo uma parte desta enviada como refluxo de topo desta torre. No fundo da 

fracionadora é retirado o resíduo atmosférico, que possui valor agregado baixo, mas que é 

vendido como óleo combustível exportação com baixo teor de enxofre. 

A torre retificadora de diesel (T-03) tem o objetivo de remover leves deste derivado, o 

que é feito por meio de um refervedor localizado no fundo desta torre. Os leves são retirados 

no topo da torre e retornam à fracionadora, enquanto que o diesel, retirado no seu fundo, é 

enviado, após ser resfriado por permutador casco e tubos que aquece o petróleo antes das 

dessalgadores e por air-coolers, para os tanques de armazenamento de produto. 

O trabalho de otimização proposto abrangerá a saída do forno, a torre atmosférica e a 

retificadora de diesel. 

As variáveis de otimização de uma Unidade de Destilação Atmosférica são de suma 

importância devido à necessidade de atender as especificações internas e externas, como da 

agência reguladora ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e 

ainda otiminizar a produção dos derivados (mínima sobre-especificação). No processo em 

estudo as variáveis de otimização são ponto de fulgor, curvas de destilação ASTM D86 e 

pressão de vapor Reid. 

O ponto de fulgor é a menor temperatura na qual o produto se vaporiza em quantidade 

suficiente para, em uma mistura com ar, inflamar-se momentaneamente através de uma 

centelha, ou seja, quanto maior o ponto de fulgor, menor o teor de leves no produto. Esta 

propriedade está associada à segurança no armazenamento e manuseio do derivado. Em uma 

campanha de maximização da produção de diesel, esta propriedade indica, para equipe de 

otimização da produção, o máximo de nafta de destilação direta que pode ser degradada, neste 

derivado, no processo. Isto é obtido com a diminuição da temperatura de topo da torre 

atmosférica (com aumento da vazão de refluxo de topo) e diminuição da retificação na torre 

retificadora lateral. 
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A curva de destilação é o conjunto de pontos de ebulição que correspondem a 

determinadas frações evaporadas da mistura. Quanto maior a temperatura de ebulição de uma 

determinada fração evaporada (corte) maior a quantidade de pesados nesse corte. Assim 

sendo, na produção de diesel, o objetivo é adicionar o máximo de frações pesadas até o limite 

máximo da T85% (370 oC), por meio do aumento da temperatura do forno (até o limite de    

385 oC, para evitar formação de coque nos tubos do equipamento) e aumento da vazão de 

retirada do produto. 

Quando o objetivo da unidade é maximizar a produção de nafta de destilação direta 

para incorporar à gasolina, as propriedades controladas são PVR (Pressão de Vapor Reid) e a 

T90% (temperatura de evaporação de 90% em volume da nafta). A PVR é a pressão no 

interior de um cilindro apropriado a 37,8 ºC que se encontra em uma condição intermediária 

de vaporização. Esta indica a quantidade máxima de GLP que se pode incorporar à nafta, ou 

seja, esta propriedade nos dá um indicativo da quantidade de leves neste derivado. Para 

aumentar a PVR é necessário aumentar a pressão e diminuir a temperatura de topo da torre de 

destilação. O limite de T90% da nafta é 190 oC, e para obter este valor aumenta-se a 

temperatura de topo da torre de destilação. 

 

2.3 Simulação de processo 

Na simulação de processos químicos existem dois elementos principais: correntes e 

módulos. Corrente é uma mistura multicomponente da qual se conhece, ou se quer 

determinar, temperatura, pressão, vazão e composição. Módulo é a representação do 

equipamento ou do processo unitário que se quer simular, mas existem alguns módulos sem 

correspondência física com uma unidade de processo que, ainda assim, promovem alterações 

em correntes. Então, em última análise, módulos são transformadores de correntes (manual 

Petrox, versão 3.3). 

Para se realizar a simulação de um processo químico é necessário um conjunto de 

informações, que independe do simulador que se pretende empregar e da maneira como estes 

dados serão fornecidos. De um modo geral, estes dados podem ser classificados em sete 

seções: 

• dados gerais: título do projeto, descrição, data, nome do usuário, sistema de 

unidades, opções de impressão, tolerâncias para os cálculos iterativos. 
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• dados dos componentes: é necessário que se especifiquem todos os componentes que 

estarão presentes na simulação, não só os que aparecem nas correntes de entrada, mas também 

aqueles que serão formados em reações químicas. 

• métodos de cálculo de propriedades e equilíbrio: nesta seção são definidos os 

métodos empregados nos cálculos de equilíbrio de fases e na determinação de propriedades 

físicas. 

• correntes: é necessário fornecer um conjunto de dados que permita determinar o 

estado termodinâmico de cada corrente proveniente do ambiente, ou seja, as alimentações da 

unidade devem estar com vazão, composição, temperatura e pressão (ou algum outro par de 

variáveis que defina as condições de temperatura e pressão) especificadas. 

• módulos: nesta seção são selecionados os módulos que farão parte da simulação. 

• subsistemas: nesta seção são selecionados os subsistemas que farão parte da 

simulação. 

• utilitários: propriedades de correntes, envoltórias de fases, análise de sensibilidade e 

outros cálculos. 

Neste trabalho utilizou-se o simulador PETROX®,  que é um simulador de processos 

e, como tal, pode ser classificado de formas distintas. Em relação aos modelos matemáticos, o 

PETROX é um simulador estático, ou seja, reproduz o comportamento da unidade de processo 

no estado estacionário. Em relação à estratégia de resolução dos modelos, o PETROX é 

sequencial modular, ou seja, o cálculo é feito módulo a módulo, numa determinada sequência. 

A abordagem sequencial modular exige que, para que um determinado módulo seja calculado, 

todas suas alimentações (correntes de entrada) e os seus parâmetros (condições operacionais) 

sejam conhecidos. 

Assim como outros simuladores comerciais, o PETROX possui vantagens e 

desvantagens. Porém para processos envolvendo o refino de petróleo este simulador possui 

algumas vantagens em relação aos outros: 

• possui um banco de dados de petróleo contendo propriedades e parâmetros de todos 

os petróleos nacionais e dos principais internacionais, sendo que os dados foram levantados 

experimentalmente no CENPES (Centro de Pesquisa da Petrobras); 

• possui um ajuste implementado especialmente para processos que utilizam petróleos 

ou frações pesadas; 
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• possui equação termodinâmica que calcula sistemas contendo a mistura 

água/hidrocarboneto. 

Os modelos existentes para o cálculo do equilíbrio líquido-vapor são: Soave-Redlich- 

Kwong (SRK), Peng-Robinson (PR), Chao-Seader (CS), Grayson-Streed (GS), UNIQUAC, 

Sour Water e Steam Table. 

Para o cálculo da massa específica os modelos disponíveis para a fase vapor são: Lee- 

Kesler, Ely-Hanley, SRK, PR e Steam Table. Para a fase líquida: Rackett, Costald, Ely-

Hanley, Lee-Kesler, SRK e PR. 

O cálculo da viscosidade da fase líquida pode ser realizado pelos modelos: API, Twu e 

Ely-Hanley. Para a fase vapor: API e Ely-Hanley. 

A condutividade térmica do líquido pode ser calculada por: Kellogg, API, TEMA e 

Ely-Hanley. Na fase vapor por: API e Ely-Hanley. 

 

2.4 Redes Neurais 

Segundo Haykin (1999), redes neurais são um processador paralelo distribuído, 

constituído de unidades de processamento simples, que tem uma capacidade natural para 

armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para uso. Ou seja, as redes 

neurais se assemelham ao cérebro humano. 

Desta forma, as redes neurais são semelhantes ao cérebro humano em dois aspectos: 

 O conhecimento é adquirido pela rede neural no exterior por meio de um processo 

de aprendizagem; 

 As intensidades das conexões inter-neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, 

são usadas para armazenar o conhecimento adquirido. 

 

Outros autores definem redes neurais de outras formas. Por exemplo, Hecht-Nielsen 

(1990) define redes neurais como um sistema computacional constituído de neurônios ou 

elementos processadores simples e bastante interconectados que processam a informação por 

meio de resposta dinâmica a entradas externas. 

Segundo Salvatore (2007), a característica mais importante das redes neurais é sua 

capacidade de aprendizado. O treinamento de uma rede neural tem como objetivo produzir 

um conjunto de saídas desejadas a partir de um conjunto de entradas através dos algoritmos de 
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treinamento que são categorizados em supervisionados e não-supervisionados. O treinamento 

supervisionado requer o par de treinamento (vetor de entradas e de saídas) e a rede neural é 

treinada a partir de um determinado número de pares. O treinamento não-supervisionado foi 

desenvolvido por Kohonen (1984) e não requer vetor alvo de saídas. Portanto, o treinamento 

consiste apenas no vetor de entradas. O algoritmo de treinamento modifica os pesos da rede 

neural até que as saídas sejam consistentes, ou seja, a inserção dos vetores de entrada ou de 

outro vetor similar vai gerar uma resposta de mesmo padrão. Neste caso, o treinamento 

identifica as propriedades estatísticas do conjunto de treinamento e agrupa os vetores em 

classes similares. Quando um vetor de uma determinada classe é apresentado à rede, um vetor 

de saída será gerado. Com isso, as saídas de uma rede neural devem ser transformadas em 

formas compreensíveis após o processo de treinamento.  

Neste estudo utilizou-se o treinamento supervisionado. 

 

2.4.1 Estruturas 

 

As redes neurais podem ser classificadas quanto ao sentido dos sinais durante o 

processamento. Quando os sinais se propagam para a frente, as redes são classificadas como 

feedforward. Para o caso contrário, são denominadas redes feedback. 

Uma rede neural feedforward com uma camada de entrada, uma camada de saída e uma 

camada intermediária é mostrada na Figura 2.2. 

Neste trabalho, utilizaram-se programas no Matlab versão R2013a para encontrar as melhores 

redes neurais que ajustassem a cada modelo, alterando os tipos de redes - multicamadas 

feedforward, os tipos perceptron multicamadas (Multilayer perceptrons ou MLP) e redes de 

funções base radial (RBF). Essas redes se distinguem em relação às funções de seus 

neurônios, chamadas de funções de ativação e modos de treinamento. 
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Figura 2.2 – Arquitetura típica de uma rede neural feedforward com uma camada 

intermediária. Fonte: Motlaghi et al. (2008). 

 

2.4.2 Perceptrons multicamadas (MLP) 

 

Segundo Isermann (2006), os neurônios das redes MLP são chamados de perceptrons. 

A Figura 2.3 apresenta um neurônio típico. 

Cada neurônio possui um peso associado (wij) para cada dado (ai) do vetor de entrada. O dado 

de entrada é então multiplicado por este peso. Outro parâmetro também importante de cada 

neurônio é o bias (θ). O bias controla a ativação de cada neurônio de maneira que, após a 

multiplicação do dado de entrada pelo peso, a ativação total do neurônio é calculada 

subtraindo-se seu valor, conforme Equação (1) (Baughman & Liu, 1995). 

 

                   Ativação Total = xj = ∑ (wij . ai) – θ                                                         (1) 
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Figura 2.3 – Esquema de um neurônio típico. Fonte: Salvatore (2007). 

 

Após o cálculo realizado pela Equação (1), o resultado passa então pela função ativação, 

conforme o cálculo representado na Equação (2) (Baughman, 1995). 

 

                              y = F(∑(wij . ai) – θ)                                                                     (2) 

                                                         

As funções de ativação tipicamente usadas na camada escondida são as funções de ativação 

sigmoidal (entre 0 e 1) e tangente hiperbólica (entre -1 e 1). Na camada de entrada, os 

neurônios são lineares e na de saída podem ser adotadas funções lineares ou de ativação 

sigmoidal. 

O método de retropropagação ou backpropagation é o método mais conhecido de um 

algoritmo de treinamento supervisionado para redes neurais. Nele, minimiza-se uma função 

objetivo dada pelos quadrados dos erros entre os dados reais e os dados preditos pela rede 

neural, ajustando-se os pesos e bias. 

Dessa forma, dado um par de treinamento (xi, yi) , a etapa de treinamento de uma rede 

neural MLP deve ser capaz de determinar o vetor de pesos e bias W que minimiza a função 

objetiva dada pela Equação 3 (Campos & Saito, 2004): 

 

                    F(W) = min ∑(yi – yj)
2                                                                              (3)  

 

Em que yj é a saída da rede. 
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2.4.3 Redes de função de base radial (RBF) 

 

Nas redes de função de base radial cada neurônio da camada escondida das redes de 

base radial calcula a distância euclidiana entre os dados de entrada u e seu vetor de centros C 

(Isermann, 2006). A função de ativação da camada escondida desta classe de redes é 

normalmente Gaussiana. Na Figura 2.4 é apresentado um exemplo de uma rede de função de 

base radial. 

 

Figura 2.4 Exemplo de uma rede de função de base radial. Fonte: Salvatore (2007). 

 

Para um dado neurônio m, os centros Cmj e os desvios-padrão σm são determinados de 

forma que a função Gaussiana seja uniformemente distribuída. Estas funções contribuem 

localmente para a saída do modelo, mais especificamente nas vizinhanças de cada centro 

(Isermann, 2006). Isto significa dizer que este tipo de rede produz uma resposta significante 

apenas quando o vetor de entrada está associado a uma pequena região localizada do espaço 

de entrada (Campos e Saito, 2004). 

As saídas da camada escondida são ponderadas por pesos wi antes de alimentarem um 

neurônio linear (ou do tipo perceptron) na camada de saída (Isermann, 2006). 

O treinamento de uma rede de base radial é normalmente dividido em duas etapas: 

aprendizado na camada intermediária e aprendizado da camada externa ou nó de saída. A 

primeira fase é geralmente realizada por um método não supervisionado (algoritmo de 

agrupamento, tipo cluster) e a segunda, o treinamento do nó de saída, por um método 

supervisionado (Campos e Saito, 2004). 

Durante o treinamento das redes de base radial, os primeiros parâmetros a serem 

ajustados são os centros C e após são ajustados os fatores de escala (σ). Para esta 

determinação é empregado o algoritmo K-means (Baughman e Liu, 1995). 
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2.5 Algoritmos genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (GA) inspiram-se no processo de evolução natural e são 

utilizados para resolver problemas de busca e otimização encontrados no mundo real (Cao et 

al., 1999). Ou seja, utilizam conceitos provenientes do princípio de seleção natural para 

abordar uma série ampla de problemas, em especial de otimização. 

Segundo Lucas (2002), os Algoritmos Genéticos buscam a melhor solução para os 

problemas de otimização, utilizando um processo iterativo de busca da melhor solução para o 

problema. A busca se dá a partir de uma população inicial, que, combinando os melhores 

representantes desta população, obtém uma nova população, que passa a substituir a anterior. 

A cada nova iteração é gerada uma nova população que apresenta novas e melhores soluções 

para o problema em questão, culminando com a sua convergência. Na Figura 2.5 está 

apresentada a estrutura de funcionamento de um algoritmo genético tradicional. 

 

Figura 2.5 – Estrutura de funcionamento de um AG tradicional. Fonte: Lucas (2002). 

 

Estes algoritmos começaram a ser estudados por John Holland no começo dos anos 70, 

quando teve inicio uma pesquisa sobre algoritmos que manipulavam strings de 0 e 1, que ele 

chamou de cromossomos. Tais algoritmos realizavam a evolução simulada destas populações 

de cromossomos, resolvendo de forma eficiente o problema de encontrar bons cromossomos 

através da manipulação do material contido nos mesmos.  
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Thede (2004) descreveu de forma objetiva em seu trabalho os operadores genéticos 

que são responsáveis pela seleção, cruzamento e mutação da população. 

A função do operador seleção é escolher os elementos da população que participarão do 

processo de reprodução, isto é, selecionar os pais dos indivíduos que estarão presentes na 

nova população. Esta escolha deve ser feita de tal forma que os membros da população mais 

adaptados ao meio ambiente, tenham maior chance de reprodução, isto é, aqueles que 

apresentam um valor da função fitness mais elevado. A forma mais conhecida de se fazer a 

seleção dos indivíduos é o algoritmo de seleção por roleta, onde cada indivíduo da população 

ocupara uma porção da roleta, proporcional ao seu índice de aptidão (fitness). Com isto os 

indivíduos que possuem uma alta aptidão ocuparão uma porção maior do que os indivíduos 

que possuem uma aptidão menor. Esta roleta é girada várias vezes, e a quantidade de giros 

varia conforme o tamanho da população. Em cada giro da roleta é selecionado um indivíduo 

que participará do processo de geração da nova população. 

O operador de cruzamento tem a função de combinar os cromossomos dos pais, para gerar os 

cromossomos dos filhos. Existem vários tipos de operadores de cruzamento, uns 

desenvolvidos para serem mais genéricos e outros mais adequados a um tipo de codificação 

de cromossomos. Existem duas técnicas de cruzamento, o cruzamento em um ponto e o 

cruzamento uniforme. O cruzamento em um ponto consiste em dividir os cromossomos 

selecionados em um ponto de sua cadeia, sendo este ponto escolhido aleatoriamente. Após 

isso, copia-se uma parte dos cromossomos de cada pai, para gerar os cromossomos dos novos 

filhos. É comum, neste método de cruzamento, os pais gerarem dois novos filhos, mas pode-

se criar qualquer quantidade de filhos, desde que, o número de alelos permita o número 

desejado de combinações diferentes. A Figura 2.6 demonstra um exemplo deste método de 

cruzamento. 

 

Figura 2.6 - Exemplo do operador de cruzamento em um ponto. Fonte: Thede (2004) 
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O cruzamento uniforme consiste em gerar cada gene do descendente, copiando o 

correspondente gene de um dos pais, sendo este gene o escolhido de acordo com uma 

“máscara de Cruzamento” gerada aleatoriamente. No processo de criação do cromossomo, 

percorrem-se todas as posições da máscara analisando seus valores, quando o valor da posição 

corrente for 1, o gene do primeiro pai, referente à mesma posição da máscara, é copiado. Caso 

o valor da mascara seja 0, será copiado o gene do segundo pai. No término do processo estará 

gerado o novo descendente. Na Tabela 2.1 tem-se um exemplo da aplicação do cruzamento 

uniforme. 

Tabela 2.1– Um exemplo de cruzamento uniforme.  

Máscara de cruzamento 0101001 

Primeiro Pai 1101101 

Segundo Pai 0001110 

Descendente 0101111 

                                    Fonte: Thede (2004). 

 

O operador de mutação é responsável pela inserção de pequenas mudanças aleatórias nos 

cromossomos dos filhos. Como no caso dos operadores de cruzamento, existem vários tipos 

de operadores de mutação, entretanto neste estudo utilizou-se o operador de mutação de bit. 

Este método gera uma probabilidade de mutação para cada bit do cromossomo. Caso a mesma 

seja baixa, o bit sofrerá a mutação, recebendo um valor determinado aleatoriamente dentre os 

valores que podem ser assumidos pelo cromossomo. A Tabela 2.2 demonstra 3 cromossomos 

de comprimento 4 e os números aleatórios gerados para cada um dos bits do cromossomo, 

juntamente com os novos bits que demonstram as possibilidades de mutação e o resultado 

final da mutação. 

 

Tabela 2.2– Um exemplo de mutação de bit.  

Cromossomo 

anterior 

Números aleatórios Novo 

bit 

Cromossomo 

novo 

1010 0,540 0,002 0,325 0,290 1 1110 

0110 0,690 0,457 0,063 0,744 - 0110 

1111 0,001 0,082 0,922 0,432 0 0111 
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O objetivo do cruzamento e da mutação é fazer com que os cromossomos criados no processo 

de reprodução sejam diferentes dos cromossomos dos pais. Com isto, o operador de 

cruzamento tem a função de combinar os cromossomos dos pais, para gerar os cromossomos 

dos filhos, e o operador de mutação é responsável pela inserção de pequenas mudanças 

aleatórias nos cromossomos gerados. 

Por fim ocorrem as etapas de atualização e finalização. Na atualização, os indivíduos 

resultantes do processo de cruzamento e mutação são inseridos na população segundo a 

política adotada pelo algoritmo genético. No algoritmo genético simples, a população mantém 

um tamanho fixo e os indivíduos são criados em mesmo número que seus antecessores e os 

substituem por completo. Existem, porém, alternativas a essa abordagem: o número de 

indivíduos gerados pode ser menor, o tamanho da população pode sofrer variações e o critério 

de inserção pode ser variado, ou o conjunto dos n melhores indivíduos pode sempre ser 

mantido.  

A finalização não envolve o uso de nenhum operador genético: ela simplesmente é composta 

de um teste que dá fim ao processo de evolução caso o algoritmo genético tenha chegado a 

algum ponto pré-estabelecido de parada (Lucas, 2002). 

Segundo Lucas (2002) os algoritmos genéticos têm as seguintes características: 

 Busca codificada: Os algoritmos genéticos não trabalham sobre o domínio do 

problema, mas sim sobre representações de seus elementos. Tal fator impõe ao seu uso uma 

restrição: para resolver um problema é necessário um conjunto de soluções viáveis para que 

este possa ser de alguma forma codificado em uma população de indivíduos; 

 Generalidade: Os algoritmos genéticos simulam a natureza em um de seus mais fortes 

atributos, a adaptabilidade. Visto que a representação e a avaliação das possíveis soluções são 

as únicas partes que obrigatoriamente requisitam conhecimento dependente do domínio do 

problema abordado, bastando a alteração destas para portá-los para outros casos; 

 Paralelismo explícito: o alto grau de paralelismo intrínseco aos algoritmos genéticos 

pode ser facilmente verificado se considerar o fato de que cada indivíduo da população existe 

como um ente isolado e é avaliado de forma independente. 

Se na natureza todo processo de seleção ocorre de forma concorrente, nos algoritmos 

genéticos essa característica se repete; 

 Busca estocástica: ao contrário de outros métodos de busca de valores ótimos, os 

algoritmos genéticos não apresentam um comportamento determinístico. As probabilidades de 

aplicação dos operadores genéticos fazem com que estes operem de forma previsível 



Revisão Bibliográfica 

José Hilton da Silva, Dezembro/2014  23 

 

estatisticamente, apesar de não permitirem que se determine com exatidão absoluta o 

comportamento do sistema; 

 Busca cega: um algoritmo genético tradicional opera ignorando o significado das 

estruturas que manipula e qual a melhor maneira de trabalhar sobre estas. Tal característica 

lhe confere o atributo de não se valer de conhecimento específico ao domínio do problema, o 

que lhe traz generalidade por um lado, mas uma tendência a uma menor eficiência por outro; 

 Eficiência mediana: por constituir um método de busca cega, um algoritmo genético 

tradicional tende a apresentar um desempenho menos adequado que alguns tipos de busca 

heurística orientadas ao problema. Para resolver tal desvantagem, o método mais utilizado é a 

hibridização, em que heurísticas provenientes de outras técnicas são incorporadas; 

 Paralelismo implícito: pela busca por populações, a evolução de um algoritmo 

genético tende a favorecer indivíduos que compartilhem determinadas características, sendo 

assim capaz de avaliar implicitamente determinadas combinações ou esquemas como mais ou 

menos desejáveis, efetuando o que chamamos uma busca por hiperplanos, de natureza 

paralela; 

 Facilidade no uso de restrições: ao contrário de muitos outros métodos de busca, os 

algoritmos genéticos facilitam a codificação de problemas com diversos tipos de restrição, 

mesmo que elas apresentem graus diferentes de importância. Neste caso, se dois indivíduos 

violam restrições, é considerado mais apto aquele que viola as mais flexíveis em detrimento 

daquele que viola as mais graves. 
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3. Metodologia 

 

A metodologia do trabalho foi desenvolvida para prover as informações necessárias ao 

algoritmo genético de forma rápida e mais confiável possível. O ideal seria que o algoritmo 

genético realizasse a otimização diretamente na unidade industrial, entretanto isto não é aceito 

em função dos riscos de perdas de produção, parada da unidade, dentre outros problemas 

operacionais. Na Figura 3.1 está apresentado um diagrama de blocos do trabalho 

desenvolvido. 

 

Figura 3.1– Diagrama de blocos do estudo desenvolvido. Fonte: Autor. 
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3.1 Simulação 

O primeiro passo na simulação é definir os dados básicos. Neste, o usuário define 

quais serão as unidades, as tolerâncias de cálculo, os componentes, os conjuntos 

termodinâmicos e outros dados importantes da simulação. 

Na sequência é desenvolvida a caracterização da carga. Por se tratar de uma mistura 

complexa de compostos, o petróleo deve ser devidamente caracterizado para que possa ser 

utilizado na simulação de sistemas de refino de petróleo.  

A ferramenta computacional escolhida apresenta uma flexibilidade na forma de definir 

uma corrente do tipo petróleo por meio de um banco de dados interno, o qual contém a 

caracterização de diversos óleos processados internacionalmente. Essa é a mais simples 

maneira de se utilizar uma corrente do tipo petróleo, pois uma vez selecionado o cru desejado, 

o sistema já carrega os dados referentes à curva PEV, curva de densidades, composição dos 

leves e pré-seleciona um conjunto de grupos de corte adequado para o óleo utilizado.  

A seleção do conjunto de grupos de corte é um dos passos críticos na simulação de 

uma corrente de petróleo, já que a partir deles são gerados os pseudo-componentes utilizados 

pelo simulador. Um número reduzido de grupos de cortes torna a simulação mais rápida, 

demandando menor esforço computacional, no entanto, pode comprometer a acurácia dos 

resultados. Por outro lado, a utilização de um elevado número de grupos de cortes tende a 

produzir melhores resultados, uma vez que as propriedades dos pseudocomponentes são 

calculadas em um menor intervalo de temperatura, porém tende a elevar o custo 

computacional. O PETROX® disponibiliza, além do conjunto padrão de grupos de corte para 

cada óleo do banco de dados, um padrão baseado em temperaturas, um baseado em volumes 

vaporizados da curva PEV e a possibilidade de se customizar um conjunto de grupos de corte.  

A mistura dos petróleos foi realizada através de um misturador. Assim sendo, foram 

geradas as correntes de cru independentemente do banco do simulador, e fez-se a mistura 

através de um bloco misturador. Essa alternativa tende a elevar o número de componentes a 

ser utilizados na simulação, já que cada petróleo foi caracterizado por seu grupo de 

pseudocomponentes e a mistura conterá o conjunto total de pseudo-componentes.  

A primeira bateria de preaquecimento, a segunda bateria de preaquecimento e o forno 

foram simulados utilizando trocadores de calor simples, somente com o fim de ajustar as 

temperaturas e pressões de entrada da torre estabilizadora, na entrada e saída do forno, 

respectivamente.  

As colunas estabilizadoras e de destilação atmosférica foram simuladas utilizando 

colunas rigorosas. O ponto de partida para a simulação de uma coluna de destilação é a 
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caracterização do arranjo físico da unidade, sendo principalmente representado pelo número 

de estágios de equilíbrio, sua natureza, ideais ou não, a presença ou não de refervedor, o tipo 

de condensador, e a localização das correntes de alimentação e retirada, bem como as 

condições de operação da torre, representadas por vazão, pressão e temperatura de carga, 

perfil de pressão na torre, pressão e/ou temperatura no vaso de topo, razão de refluxo e vazão 

de retirada de produtos. 

A simulação da coluna estabilizadora (T-01) foi desenvolvida com uma coluna de 6 

estágios ideais, possuindo um condensador parcial para a corrente de topo (na simulação 

corrente G1) e um refeverdor para a corrente de fundo (na simulação corrente CRUE), 

totalizando para o simulador um total de 7 estágios teóricos de separação. A carga é 

alimentada no segundo estágio teórico. Esta torre gera três correntes de hidrocarbonetos, duas 

no condensador, gás combustível e nafta leve não estabilizada, e uma pelo fundo. Esta última 

corrente, o cru prevaporizado, é a carga da torre de destilação atmosférica. A Figura 3.2 

apresenta, de forma simplificada, a topologia utilizada na simulação da torre estabilizadora no 

simulador.  

Na simulação desta torre foi fixado como especificação o valor de temperatura de 

fundo, flexibilizando-se a carga térmica do reboiler. Na Figura 3.3 têm-se estas variáveis no 

simulador. 

Algumas variáveis, que serão resultados da simulação, necessitam de uma estimativa inicial 

para que o simulador possa iniciar o algoritmo de cálculo, designada de variáveis estimadas. 

Estas possiblitam que o grau de liberdade da simulação seja zero. Na Figura 3.4 estão 

apresentadas as variáveis estimadas da estabilizadora no simulador. 
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Figura 3.2 – Tipologia da coluna estabilizadora no simulador. 

 

 

Figura 3.3 – Variável especificada e flexibilizada da torre estabilizadora. 
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Figura 3.4 – Variáveis estimadas da torre estabilizadora. 

 

Na simulação da torre de destilação atmosférica utilizaram-se dados do equipamento, 

tais como número de pratos da torre principal e retificadora lateral, eficiência de separação 

das zonas nafta/diesel e diesel/RAT, prato onde é realizada a retirada do diesel e tipo de 

condensador. Na Figura 3.5 tem-se a tipologia das colunas fracionadora e retificadora. 
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Figura 3.5 – Tipologia das colunas fracionadora e retificadora. 

 

Estabelecidos os parâmetros da torre é necessário especificar suas condições de 

operação, as condições da carga e das correntes de produtos da torre de destilação atmosférica 

e das retificadoras laterais. Para simular uma torre de destilação atmosférica com ou sem 

retificadoras laterais deve-se definir algumas das variáveis abaixo: 

 Temperaturas do condensador de topo e dos outros estágios da torre; 

 Carga térmica do condensador de topo; 

 Pressão no condensador de topo e outros estágios da torre; 

 Pressão nos estágios das torres retificadoras; 

 ΔP na torre ou ΔP por estágio; 

 Vazões de carga e dos produtos; 

 Razão de refluxo. 

 

Na simulação foram fixados como especificações os valores de temperatura de topo e 

da vazão de diesel, flexibilizando-se para cada uma delas uma outra variável. Na Figura 3.6 

têm estas variáveis no simulador. 

 

Figura 3.6 – Variáveis especificadas e flexibilizadas da torre fracionadora. 



Metodologia 

José Hilton da Silva, Dezembro/2014                                   31 

 

Foi necessário também fornecer valores estimados de algumas variáveis que são 

resultados da simulação. Isso se faz necessário para que o simulador tome estes dados como 

estimativas iniciais destas variáveis. Estimativas ruins poderiam levar a não convergência da 

simulação, portanto recomenda-se fornecer valores próximos aos esperados. Na Figura 3.7 

estão apresentadas as variáveis estimadas. 

 

 

Figura 3.7 – Variáveis estimadas da torre fracionadora. 
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3.2 Redes neurais 

O treinamento e os testes de cada modelo neural foram realizados no software 

Matlab® versão R2013a. O programa foi desenvolvido no ambiente de edição deste software 

utilizando as etapas básicas de definição dos dados de entrada e saída e inicialização da rede. 

Para cada conjunto de dados de entrada e saída, o programa testa os diversos tipos de redes 

com número de neurônios pré-definidos. Ao final do procedimento, o software informa qual 

foi o melhor tipo de rede e o número de neurônios que ajustaram os dados. 

Em um primeiro momento avaliou-se a possibilidade de modelar o processo de 

destilação atmosférica de petróleo com apenas uma rede neural, entretanto os resultados não 

foram satisfatórios. Na Figura 3.8 tem-se o esquema desta opção. 

 

Figura 3.8 - Esquema da modelagem do processo com uma rede neural. Fonte: autor. 

 

As variáveis de entrada utilizadas foram temperatura de topo (Ttopo), temperatura de saída do 

forno (Tforno), temperatura de retificação (Tr), temperatura de panela (Tpan), ponto de fulgor 

do diesel (PF) e temperatura no qual se tem 85% do diesel vaporizado (T85%). A variável de 

saída é a vazão de diesel (QDSL), a qual é a de otimização. 

Desta forma, o trabalho foi desenvolvido com a modelagem do processo com quatro 

redes neurais. Uma rede para a vazão de diesel, que é a variável de otimização, duas redes 

para as restrições ponto de fulgor e temperatura de vaporização dos oitenta e cinco porcento 

do diesel e uma rede para a variável auxiliar temperatura de panela, que é importante para 

diminuir o erro da modelagem. Na Figura 3.9 está apresentada a configuração da modelagem 

adotada. 
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Figura 3.9. Esquema da modelagem do processo com quatro redes neurais.           

Fonte: autor. 

 

Para iniciação das redes foi utilizada a função “newff”. Os tipos de funções de 

transferência e de algoritmos de aprendizado estão descritos nas Tabelas 3.1 e 3.2, 

respectivamente. 

 

Tabela 3.1– Funções de transferência. 

Função Descrição 

purelin Linear 

tansig Tangente hiperbólica 

logsig Sigmóide 

satlin Linear com saturação 

 

 

Tabela 3.2– Algoritmos de aprendizado.   

Algoritmo Descrição 

trainlm Levenberg-Marquardt 

traingd Gradiente decrescente 

traingdm Gradiente de crescimento com momentum 

traingda Gradiente decrescente com taxa adaptativa 

traingdx Gradiente decrescente com momentum e taxa adaptativa 

 

A função “train” foi utilizada para treinar a rede de acordo com net.trainFcn e 

net.trainParam. Por fim utilizou-se a função “sim” para simular cada rede. 
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A partir desses comandos, uma janela foi gerada: Neural Network Training 

(nntraintool), conforme Figura 3.10, onde os parâmetros de treinamento da rede são 

mostrados, tais como números de camadas, algoritmo de treinamento, números de épocas, 

tempo de simulação e outros. Além disso, é possível plotar algumas características da rede ao 

longo de seu treinamento, como por exemplo, o desempenho da rede ilustrado na Figura 3.11. 

Um exemplo de comparação entre a saída da rede e a saída desejada é mostrada na 

Figura 3.12. Observa-se que a saída desejada (linha contínua) é muito próxima à saída da rede 

(círculos), indicando um bom desempenho da rede neural artificial. Vale salientar que o 

desenvolvimento de uma rede neural varia de acordo com o problema em questão e o objetivo 

de cada projeto. Se neste exemplo o objetivo fosse obter uma saída com um erro bem próximo 

de zero, alguns ajustes poderiam ser feitos para melhorar ainda mais esse desempenho. 

 

 

Figura 3.10 - Neural Network Training (nntraintool). Fonte: Matlab. 
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Figura 3.11 - Treinamento da rede neural. Fonte: Matlab. 

 

 

 

Figura 3.12 - A comparação entre a saída da rede e a saída desejada. Fonte: Matlab. 
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3.3 Algoritmo genético 

O problema de otimização da produção de diesel pode ser escrito como na Equação 4: 

MAX   E(x, m, y);                                                                                                  (4)   

           xa ≤ x ≤ xb 

           y = U(x, m)  

em que E é a função objetivo, m são as  variáveis manipuladas, x são as restrições, y é a vazão 

de diesel (variável a ser otimizada) e U são os modelos do processo. Os índices a e b 

representam limite inferior e superior, respectivamente.  

O problema de otimização foi resolvido por meio do método de otimização por 

algoritmo genético com os modelos do processo obtidos (funções U). Ou seja, no problema de 

otimização, as funções U tem de ser determinadas primeiro para descrever a relações entre as 

variáveis de entrada (x, m) e a de saída (y). 

A resolução do problema de otimização utilizando algoritmos genéticos foi realizada 

no software Matlab®.  

O operador seleção escolhe os pais dos indivíduos que estarão presentes na nova população. 

Este é implementado da maneira a seguir (CAO, 1999): 

function [pop]=initialise(popsize, stringlength, fun); 

pop=round(rand(popsize, stringlength+2)); 

pop(:, stringlength+1)=sum(2.9(size(pop(:,1:stringlength),2)−1:−1:0). 

       *pop(:,1:stringlength))*(b−a)/(2.9stringlength−1)+a; 

pop(;, stringlength+2)=fun(pop(;, stringlength+1)); 

end 

O cruzamento combina os cromossomos de dois indivíduos, parent1 e parent2, e produz dois 

novos indivíduos, child1 e child2. A programação no Matlab é realizada da forma a seguir 

(CAO, 1999): 
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function [child1, child2]=crossover(parent1, parent2, pc); 

        if (rand<pc) 

            cpoint=round(rand*(stringlength−2))+1; 

            child1=[parent1(:,1:cpoint) parent2(:,cpoint1+1:stringlength)]; 

            child2=[parent2(:,1:cpoint) parent1(:,cpoint1+1:stringlength)]; 

            child1(:, stringlength+1)=sum(2.9(size(child1(:,1:stringlength),2)−1:−1:0). 

                       *child1(:,:stringlength))*(b−a)/(2.9stringlength−1)+a; 

             child2(:, stringlength+1)=sum(2.9(size(child2(:,1:stringlength),2)−1:−1:0). 

                       *child2(:,1:stringlength))*(b−a)/(2.9stringlength−1)+a; 

            child1(:, stringlength+2)=fun(child1(:, stringlength+1)); 

            child2(:, stringlength+2)=fun(child2(:, stringlength+1)); 

else 

child1=parent1; 

child2=parent2; 

end 

end 

 

A mutação altera um indivíduo para produzir um único novo indivíduo. Este operador é 

implementado da seguinte forma (CAO, 1999): 

function [child]=mutation(parent, pm): 

        if (rand<pm) 

        mpoint=round(rand*(stringlength−1))+1; 

        child=parent; 

        child[mpoint]=abs(parent[mpoint]−1); 

        child(:, stringlength+1)=sum(2.9 (size(child(:,1:stringlength),2)−1:−1:0). 
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                *child(:,1:stringlength))*(b−a)/ (2.9stringlength−1)+a; 

        child(:, stringlength+2)=fun(child(:, stringlength+1)); 

else 

        child=parent; 

end 

end 

O operador de seleção determina qual dos indivíduos vai sobreviver e continuar na próxima 

geração. As seguintes linhas de programação foram utilizadas no Matlab®: 

function [newpop]=roulette(oldpop); 

         totalfit=sum(oldpop(:,stringlength+2)); 

          prob=oldpop(:,stringlength+2) / totalfit; 

          prob=cumsum(prob); 

          rns=sort(rand(popsize,1)); 

          fitin=1; newin=1; 

          while newin<=popsize 

          if (rns(newin)<prob(fitin)) 

                  newpop(newin,:)=oldpop(fitin,:); 

                  newin=newin+1; 

           else 

                  fitin=fitin+1; 

           end 

           end 
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4. Resultados e discussões 

No presente capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos na simulação, 

na modelagem com redes neurais e na otimização com algoritmos genéticos da planta 

industrial. No início do trabalho avaliou-se a possibilidade da otimização do processo com 

algoritmo genético ser realizada diretamente na simulação da unidade. Todavia, verificou-se 

que esta opção não é viável tecnicamente em função do tempo para convergência da 

simulação.  

A melhor solução encontrada foi modelar o processo de destilação atmosférica de petróleo 

com redes neurais utilizando dados da simulação ajustada. Como os modelos são equações 

matemáticas, o problema do tempo de convergência da simulação foi resolvido.  

É sabido, no entanto, que com a estratégia adotada, aumenta-se o erro do processo de 

otimização.  

Os resultados estão totalmente aderentes aos dados reais da planta industrial e aos 

publicados nos artigos citados no estado da arte desta dissertação. 

 

4.1  Simulação da unidade 

Os equipamentos principais da unidade de destilação atmosférica de petróleo em 

estudo são a torre estabilizadora e torre fracionadora uma vez que nestes são realizados os 

balanços de massa e energia da planta. A simulação destas torres foram estruturadas com o 

objetivo de reproduzir a planta real. 

A torre estabilizadora foi simulada através de uma coluna rigorosa de 6 estágios ideais, 

possuindo um condensador parcial para a corrente de topo, totalizando para o simulador um 

total de 7 estágios teóricos de separação. Esta torre gera três correntes de hidrocarbonetos, 

sendo duas no condensador (gás combustível e nafta leve não estabilizada) e uma pelo fundo 

(cru prevaporizado), que serve de carga para a torre de destilação atmosférica.  

Para que se possa simular uma torre de destilação atmosférica é necessário conhecer 

alguns dados do equipamento, tais como número de pratos ou estágios teóricos da torre 

principal e da retificadora lateral, eficiência de separação e tipo de condensador. Na Tabela 

4.1 têm-se as características da torre em estudo. 

Algumas variáveis, que serão resultados da simulação, necessitam de uma estimativa 

inicial para que o simulador possa iniciar o algoritmo de cálculo, designadas de variáveis 

estimadas. A Tabela 4.2 apresenta as variáveis operacionais, variáveis estimadas, a 
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especificação e a variável flexibilizada utilizada na simulação das torres estabilizadora e 

fracionadora principal.  

Na Tabela 4.3 estão apresentados resultados das variáveis operacionais da torre, como 

temperaturas, razão de refluxo e vazões de produtos, obtidos pela simulação e planta 

industrial. Avaliando os dados reais da planta industrial com os da simulação, verifica-se que 

os resultados estão dentro da margem de erro (menor do que 5%) permitida em simulações da 

área do refino de petróleo, com exceção das variáveis de vazão de gás de topo da torre T-01 

(16%), carga térmica de retificação do diesel na torre T-03 (25%) e vazão de sobrevaporizado 

(19,61%).  

O erro elevado encontrado na determinação da vazão de gás de topo da torre T-01 pode ter 

ocorrido pela dificuldade de caracterização dos componentes leves na simulação ou por erro 

de medição de vazão desta corrente no instrumento da planta industrial. O desvio na vazão de 

sobrevaporizado pode ser explicado por erro na medição da temperatura de saída do forno, 

pois quanto maior esta variável maior tende a ser o sobrevaporizado, ou por erro na medição 

de vazão do próprio sobrevaporizado. O erro na carga térmica de retificação do diesel na torre 

T-03 só pode ser explicado por desvios na medição na malha de controle desta variável, pois 

como indicam as Figuras 4.1 e 4.2 o fracionamento da torre simulada está representando o 

processo real. 
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Tabela 4.1– Dados da torre de destilação atmosférica. 

Torre de destilação atmosférica 

No de estágios teóricos 9 

Refervedor Não aplicado 

Retiradas / retificadoras lateriais 1 

Refluxos circulantes Não aplicado 

Carga 

Estágio de alimentação da carga 8 

Produto de topo: Nafta pesada 

Estágio de retirada 1 

Retificação Não 

Retirada lateral: Diesel 

Estágio de retirada 5 

Retificação Sim 

Estágio de retorno dos vapores da 

retificação 

4 

No de estágios teóricos da retificadora 2 

Produto de fundo 

Estágio de retirada 9 

Retificação Não 

Refluxos 

Estágio de alimentação do refluxo de topo 2 

Água 

Estágio de retirada 1 
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Tabela 4.2– Condições operacionais da torre estabilizadora e da torre de destilação 

atmosférica. 

Variável                    Valor Unidade 
 

Tipo 

Temperatura de topo T-01 99,5 °C 

 

Variável estimada 

Temperatura de fundo T-01 145,0 °C 

 

Variável especificada 

Temperatura do condensador T-01 55,0 °C 

 

Variável estimada 

Razão de refluxo T-01 0,1 - 

 

Variável estimada 

Pressão de topo T-01 1,25 kgf/cm²_g 

 

Variável estimada 

Perda de carga T-01 0,10 kgf/cm² 

 

Variável estimada 

Carga térmica do reboiler da T-01 5,0 Gcal/h 

 

Variável flexibilizada 

Carga térmica do condensador T-01 -0,9 Gcal/h  Variável estimada 

Eficiência de separação T-01 50,0 %  Variável estimada 

Temperatura de topo T-02 120,0 °C  Variável estimada 

Temperatura de fundo T-02 379,6 °C  Variável especificada 

Temperatura do condensador T-02 55,0 °C  Variável estimada 

Razão de refluxo T-02 8,1 -  Variável estimada 

Pressão de topo T-02 1,25 kgf/cm²_g  Variável estimada 

Perda de carga T-02 0,60 kgf/cm²  Variável estimada 

Vazão de diesel 933,0 m³/d  Variável especificada 

Carga térmica do condensador T-02 -8,7 Gcal/h  Variável flexibilizada 

Eficiência de separação da zona nafta/diesel 92,5 % 

 

Variável estimada 

Eficiência de separação da zona diesel/RAT 72,5 % 

 

Variável estimada 

 

 

Tabela 4.3 – Resultados da simulação. 

Variável Dados Reais 
 Atual 

Calibração 
Unidade   Erro (%) 

Carga T-01 104,6 104,6 m³/h_STD 

 

0,00 

Carga T-02 100,5 100,8 m³/h_STD 

 

0,30 

Vazão NFT T-01 0,69 0,72 m³/h_STD 

 

4,98 

Tforno  376 377 °C 

 

0,27 

Ptopo T-02 0,45 0,44 kgf/cm²_g 

 

1,22 

Pfundo T-02 0,52 0,53 kgf/cm²_g 

 

0,97 

Vazão de gás T-01 286,29 332,10 kg/h 

 

16,00 

Ttopo T-02 94 94 °C 

 

0,00 

Vazão DSL T-02 38,8 39,0 m³/h_STD 

 

0,70 

Qr T-03 0,08 0,1 Gcal/h 

 

25,00 

Vazão NFT T-02 4,5 4,6 m³/h_STD 

 

1,21 

Tcond T-02 52 55 °C 

 

4,77 

RR Topo T-02 26,6 26,6 - 

 

0,00 

Vazão refluxo T-02 119,98 121,55 m³/h_STD 

 

1,31 

Sobrevaporizado T-02 0,010 0,012 - 

 

19,61 

Vazão RAT T-02 56,20 57,1 m³/h_STD 

 

1,60 

Tfundo T-02 360 359 °C 

 

0,21 

T-DSL T-03 188 189 

  

0,61 

Qcond T-02 -9,10 -9,04 Gcal/h   0,66 
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Nas Tabelas 4.4 e 4.5 e nas Figuras 4.1 e 4.2 serão comparados dados referentes à 

caracterização dos produtos em relação a curvas de destilação ASTM D86, da pressão de 

vapor Reid da nafta pesada e do ponto de fulgor do diesel.  

Para todas as propriedades verifica-se coerência entre os valores obtidos na simulação 

com os da unidade industrial, com pequena diferença na parte leve da curva de destilação da 

nafta. Este problema na simulação pode ser explicado pela dificuldade de caracterização dos 

componentes leves, conforme já foi discutido anteriormente. 

 

Tabela 4.4 – Resultados da simulação - Propriedades da nafta da torre T-02. 

Propriedade Dados Reais Simulação Unidade Erro (%) 

PIE 49 55 °C 11,50 

T5% 65 61 °C 6,71 

T10% 68 64 °C 5,63 

T30% 74 72 °C 2,63 

T50% 80 75 °C 6,42 

T70% 87 83 °C 3,95 

T90% 90 87 °C 3,17 

T95% 95 91 °C 4,15 

PFE 102 98 °C 3,53 

PVR 48 46 kPa 3,97 

 

 

PIE T5% T10% T30% T50% T70% T90% T95% PFE

Dados Reais 49 65 68 74 80 87 90 95 102

Simulação 55 61 64 72 75 83 87 91 98
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Figura 4.1 – Curva de destilação ASTM D-86 da nafta. 
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Tabela 4.5 – Resultado da simulação - Propriedades do diesel da torre T-03. 

Propriedade Dados Reais (°C) Simulação (°C) Erro (%) 

PIE 123 131 6,39 

T5% 144 144 0,12 

T10% 155 170 9,96 

T30% 211 202 4,08 

T50% 268 254 5,33 

T70% 317 311 1,74 

T85% 360 360 0,03 

T90% 389 394 1,41 

PF  33 31 6,06 

 

 

0% 5% 10% 30% 50% 70% 85% 90%

Dados Reais 123 144 155 211 268 317 360 389

Simulação 131 144 170 202 254 311 360 394
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Figura 4.2  – Curva de destilação ASTM D-86 do diesel. 

 

Vale salientar que não se avaliou as propriedades da nafta leve da torre T-01 em 

função de não ser possível realizar as analises em laboratório deste derivado na refinaria com 

os métodos normatizados aplicáveis. 

Uma vez verificada que a simulação desenvolvida para a unidade de destilação 

atmosférica é capaz de reproduzir as condições operacionais atuais, pode-se utilizar esta 

ferramenta para se prever o comportamento da unidade industrial em outras situações. Com 

este intuito, pode-se usá-la para geração de dados que serão utilizados na modelagem do 
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processo da coluna de destilação com redes neurais e na otimização com algoritmos 

genéticos. 

4.2 Análise das variáveis operacionais para obtenção de dados para as redes neurais 

De posse da simulação foi possivel gerar um banco de dados do processo da destilação 

atmosférica de petróleo em estudo de forma a avaliar-se a influência das variáveis 

operacionais da planta em cada propriedade/variável modelada por redes neurais. Desta 

forma, foi possível selecionar as variáveis que realmente deveriam está no programa de 

obtenção das redes, e, consequentemente, diminuindo o esforço computacional.  

Na Figura 4.3 estão apresentadas as variáveis que são manipuladas para alterar a 

propriedade T85% do diesel da torre T-03. Observa-se que esta propriedade é função da 

temperatura de saída do forno, da temperatura de topo da torre T-02 e da vazão de diesel. 

Os comportamentos observados na Figura 4.3 estão de acordo com a teoria e prática da 

destilação de petróleo. Quanto maior a temperatura de saída do forno, maior a fração 

vaporizada do petróleo na entrada da torre de destilação, maior o refluxo interno, e, 

consequentemente melhor o fracionamento desta torre, e menor a T85% diesel, mantendo a 

vazão deste derivado constante.  

Aumentando-se a temperatura de topo da torre T-02 haverá acréscimo da produção de nafta 

pesada desta torre, e, mantendo-se a vazão de diesel constante, ocorrerá aumento da T85% do 

diesel em função de parte das frações pesadas do resíduo atmosférico ser incorporado ao 

diesel. Este mesmo fato ocorre quando aumentamos a vazão de diesel mantendo a temperatura 

de topo constante. 
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Figura 4.3 – Influência das variáveis operacionais na propriedade T85% do diesel da torre    

T-03. 

 

Por meio da Figura 4.4 verifica-se que a propriedade ponto de fulgor é influenciada 

pela temperatura de saída do forno, pela temperatura de topo da torre T-02 e pela temperatura 

de retificação. A justificativa da influência da temperatura de saída do forno sobre o ponto de 

fulgor diesel é similar a da T85% do diesel. O aumento da temperatura de saída do forno 

melhora o fracionamento da torre fracionadora T-02, o que promove uma separação mais 

eficiente dos componentes leves do diesel, e, desta forma havendo acréscimo no ponto de 

fulgor deste derivado. 

As variáveis temperaturas de topo e de retificação (aumento da carga térmica de retificação) 

são as utilizadas no ajuste do ponto de fulgor do diesel. O aumento destas promove a 

separação dos componentes leves do diesel, e, consequente, aumento da propriedade em 

questão.  
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Figura 4.4 – Influência das variáveis operacionais na propriedade ponto de fulgor do diesel da 

torre T-03. 

 

Na Figura 4.5 observa-se que a temperatura de panela é função da temperatura de 

saída do forno, da temperatura de topo da torre T-02 e da temperatura de retificação da torre 

T-03, considerando a vazão de retirada de diesel constante. 

O aumento de qualquer uma destas temperaturas modifica o perfil de temperatura da torre de 

destilação atmosférica. 
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Figura 4.5 – Influência das variáveis operacionais da variável temperatura de panela da torre 

T-02. 

 

Por meio da Figura 4.6 pode-se verificar que a variável vazão de diesel é influenciada 

pela temperatura de saída do forno, pela temperatura de topo da torre T-02 e pela temperatura 

de retificação. O aumento da temperatura de saída do forno melhora o fracionamento da torre 

fracionadora T-02, em função de aumentar o refluxo interno com o aumento da fração 

vaporizada do petróleo, o que promove uma separação mais eficiente dos componentes 

pesados do diesel, e, assim sendo, para a propriedade T85% constante, é possível aumentar a 

vazão deste derivado. 

O aumento da temperatura de retificação promove uma maior separação dos compostos leves 

do diesel, logo tende a diminuir a produção deste produto. 

Com já citamos anteriormente, o aumento da temperatura de topo da torre de destilação 

proporciona um acréscimo da produção de nafta pesada, que é a parcela leve do diesel, desta 

forma, diminuindo a vazão deste derivado. 
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Figura 4.6– Influência das variáveis operacionais da variável vazão de diesel da torre T-03. 

 

4.3 Modelagem do processo utilizando rede neural 

As redes neurais foram treinadas para representar o processo da unidade de destilação 

de petróleo em estudo. Cada rede neural foi treinada usando dados das variáveis sensíveis, 

conforme resultados do item 4.2, da simulação. Os modelos foram então testados com alguns 

dados selecionados aleatoriamente de novas simulações. Os resultados dos testes dos dados de 

saída estão apresentados nas Tabelas 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. Os erros relativos entre os dados da 

simulação e os calculados usando as redes neurais são inferiores a 2%, demonstrando que os 

modelos desenvolvidos são bastante confiáveis para representar o processo, podendo ser 

usados na otimização da produção de diesel da planta com algoritmos genéticos. Em outras 

palavras, a relação entre as variáveis de entrada e saída do processo podem ser 

correlacionados com os modelos construídos, e, assim sendo, os mesmos podem ser utilizados 

por algoritmos genéticos na busca das condições operacionais que maximize a produção de 

diesel, considerando as restrições do processo e da especificação do derivado. Ainda vale 

salientar que os erros obtidos neste trabalho são menores do que os obtidos por LIAU (2004) 

e MOTLAGHI (2008), reforçando a qualidade da modelagem desenvolvida. 
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Tabela 4.6– Modelagem da propriedade T85%. 

T85_REAL T85_REDE Erro (%) T85_REAL T85_REDE Erro (%) T85_REAL T85_REDE Erro (%) 

385,31 385,24 0,017 330,47 331,66 0,360 350,22 349,73 0,139 

384 384,03 0,009 331,81 332,14 0,101 351,6 349,75 0,525 

383,03 383,43 0,105 332,2 331,86 0,102 352,38 349,53 0,808 

382,05 382,78 0,190 334,06 332,56 0,449 353,16 349,21 1,119 

381,17 380,81 0,094 333,95 333,12 0,249 344,77 348,36 1,042 

380,29 380,31 0,005 334,08 333,78 0,090 345,25 349,17 1,134 

379,12 379,62 0,132 335,78 335,37 0,122 354,92 351,42 0,985 

378,14 377,38 0,200 336,22 336,28 0,017 355,03 353,52 0,426 

376,37 377,06 0,183 337,43 338,33 0,266 356,18 356,56 0,106 

375 374,35 0,173 338,22 339,47 0,369 357,04 356,65 0,109 

374,07 373,80 0,071 340,32 341,91 0,467 358,12 358,68 0,157 

373,55 373,59 0,010 343,38 343,22 0,048 358,94 359,54 0,168 

372,21 373,26 0,283 344,98 348,86 1,124 359,87 360,15 0,079 

371,45 371,18 0,072 354,77 350,32 1,255 360,18 360,34 0,045 

370,43 370,33 0,027 355,17 351,81 0,947 361,03 361,29 0,071 

369,05 369,29 0,066 357,42 353,28 1,158 362 363,26 0,349 

368,29 368,74 0,123 359,5 357,67 0,508 363,67 364,58 0,251 

367,53 368,20 0,183 360,96 359,10 0,515 364,91 365,94 0,282 

366,22 367,22 0,274 361,13 360,52 0,169 366,64 366,43 0,057 

365,43 366,15 0,197 362 363,26 0,349 368,31 366,93 0,375 

364,19 364,34 0,040 364,29 364,58 0,080 368,29 367,42 0,237 

363,16 364,10 0,258 367,98 365,86 0,575 369,06 369,77 0,192 

362 363,26 0,349 369,42 367,12 0,622 370 370,46 0,124 

362,09 363,13 0,287 370,55 368,33 0,598 371,2 371,01 0,050 

362,03 363,02 0,274 371,37 369,50 0,503 372,02 372,40 0,102 

361,11 360,70 0,115 371,42 370,64 0,210 373,13 373,19 0,017 

360,22 360,20 0,005 372,03 371,72 0,082 374,12 374,00 0,031 

359,05 359,71 0,183 373,45 372,78 0,180 375,18 375,27 0,024 

358,11 359,21 0,308 374,46 373,78 0,181 376,08 376,60 0,138 

357,81 358,35 0,152 375,99 376,60 0,162 377,07 377,78 0,187 

320,56 322,98 0,754 377,12 377,49 0,099 378,18 378,76 0,153 

322,27 323,05 0,243 380,4 378,40 0,527 379,01 379,39 0,101 

323,29 323,15 0,044 336,86 337,38 0,154 380,98 379,79 0,313 

324,4 323,30 0,340 337,02 337,36 0,102 - - - 

325,13 323,62 0,465 338,06 337,26 0,237 - - - 

326,36 326,58 0,067 339 338,71 0,085 - - - 

329,45 329,63 0,054 349,13 345,86 0,935 - - - 

 

Nota: Propriedade T85% em °C. 
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Tabela 4.7– Modelagem da propriedade ponto de fulgor. 

PF_REAL PF_REDE Erro (%) PF_REAL PF_REDE Erro (%) PF_REAL PF_REDE Erro (%) 

32,64 32,64 0,006 22,56 22,54 0,095 31,22 31,19 0,112 

32,74 32,73 0,008 22,55 22,52 0,145 31,43 31,42 0,022 

32,84 32,84 0,002 22,54 22,51 0,167 31,64 31,65 0,041 

32,94 32,95 0,042 22,53 22,50 0,142 31,84 31,85 0,008 

33,00 33,00 0,004 22,52 22,51 0,064 34,12 34,12 0,001 

33,10 33,11 0,020 22,51 22,55 0,196 34,37 34,33 0,120 

33,20 33,23 0,099 22,50 22,56 0,299 34,62 34,56 0,183 

33,30 33,25 0,145 22,49 22,45 0,191 34,87 34,80 0,186 

33,87 33,79 0,252 22,47 22,37 0,416 35,11 35,07 0,125 

33,89 33,81 0,238 22,44 22,34 0,452 35,37 35,36 0,039 

33,90 33,82 0,230 22,42 22,42 0,008 35,67 35,67 0,013 

33,91 33,83 0,234 23,18 23,16 0,096 35,98 36,00 0,062 

32,69 32,99 0,896 23,90 23,83 0,256 36,29 36,34 0,136 

32,67 32,95 0,875 24,62 24,61 0,045 36,61 36,67 0,171 

32,64 32,91 0,846 25,34 25,35 0,040 36,92 36,96 0,107 

32,61 32,87 0,811 26,06 25,93 0,478 37,24 37,20 0,114 

32,58 32,83 0,770 26,27 26,29 0,089 37,43 37,35 0,206 

32,55 32,79 0,723 26,32 26,44 0,468 37,43 37,42 0,043 

32,52 32,73 0,645 26,37 26,46 0,336 37,44 37,42 0,057 

32,49 32,68 0,585 26,42 26,43 0,029 37,45 37,40 0,129 

32,47 32,63 0,521 26,47 26,42 0,190 37,46 37,42 0,087 

32,44 32,58 0,454 26,52 26,47 0,191 37,46 37,55 0,235 

32,41 32,53 0,384 26,57 26,57 0,024 37,47 37,82 0,944 

32,40 32,32 0,236 26,67 26,71 0,152 37,84 38,24 1,069 

32,37 32,27 0,300 26,85 26,85 0,028 38,77 38,76 0,016 

32,32 32,22 0,314 27,02 26,99 0,127 39,70 39,33 0,922 

32,27 32,17 0,320 27,19 27,12 0,284 40,03 39,87 0,407 

32,22 32,11 0,336 27,36 27,27 0,339 40,27 40,32 0,139 

32,20 32,02 0,573 27,53 27,49 0,148 40,50 40,67 0,421 

32,21 31,93 0,863 27,70 27,82 0,410 40,74 40,92 0,451 

32,18 31,85 1,017 27,87 28,25 1,354 40,97 41,09 0,288 

32,15 31,81 1,045 28,52 28,75 0,831 41,20 41,21 0,010 

22,70 22,71 0,038 29,31 29,28 0,100 41,44 41,31 0,307 

22,68 22,69 0,040 30,04 29,74 0,978 41,57 41,41 0,395 

22,64 22,63 0,038 30,15 30,10 0,145 41,64 41,52 0,297 

22,63 22,63 0,021 30,25 30,33 0,283 41,71 41,64 0,183 

22,62 22,63 0,058 30,35 30,46 0,365 41,78 41,75 0,066 

22,61 22,63 0,082 30,45 30,52 0,246 41,85 41,86 0,024 

22,60 22,62 0,096 30,55 30,58 0,094 41,92 41,95 0,064 

22,59 22,61 0,092 30,64 30,66 0,040 41,99 42,01 0,041 

22,58 22,58 0,025 30,81 30,79 0,078 42,00 42,01 0,035 

Nota: Propriedade ponto de fulgor em °C. 
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Tabela 4.8 – Modelagem da temperatura de panela. 

 

Nota: Variável temperatura de panela em °C. 

 

 

 

 

TPAN_REAL TPAN_REDE Erro (%) TPAN_REAL TPAN_REDE Erro (%) TPAN_REAL TPAN_REDE Erro (%) 

161,0 160,9 0,055 164,6 164,6 0,003 149,5 149,5 0,002 

161,2 161,1 0,040 164,8 164,8 0,002 149,8 149,8 0,001 

161,4 161,4 0,023 165,0 165,0 0,002 150,2 150,2 0,001 

161,6 161,5 0,015 165,2 165,2 0,000 150,5 150,5 0,001 

161,8 161,8 0,007 165,4 165,4 0,003 150,8 150,8 0,001 

162,0 162,0 0,003 165,6 165,6 0,004 151,2 151,2 0,001 

162,2 162,2 0,002 165,8 165,8 0,004 151,6 151,6 0,002 

162,4 162,4 0,003 166,0 166,0 0,003 151,9 151,9 0,002 

162,6 162,6 0,004 166,2 166,2 0,001 152,3 152,3 0,002 

162,8 162,8 0,006 166,4 166,4 0,005 152,7 152,7 0,002 

163,0 163,0 0,007 166,6 166,6 0,014 153,0 153,0 0,001 

163,2 163,2 0,007 166,8 166,8 0,027 153,4 153,4 0,001 

163,4 163,4 0,006 167,0 167,1 0,042 153,8 153,8 0,001 

163,6 163,6 0,004 147,9 147,9 0,001 154,2 154,2 0,001 

163,8 163,8 0,002 148,2 148,2 0,001 155,0 155,0 0,002 

164,0 164,0 0,001 148,5 148,5 0,001 155,4 155,4 0,002 

164,2 164,2 0,001 148,8 148,8 0,000 155,8 155,8 0,001 

164,4 164,4 0,003 149,2 149,2 0,002 156,1 156,1 0,000 

156,5 156,5 0,000 169,2 169,2 0,002 175,0 175,0 0,000 

156,9 156,9 0,000 169,4 169,4 0,001 175,3 175,3 0,000 

157,6 157,6 0,001 170,0 170,0 0,000 175,8 175,8 0,000 

158,0 158,0 0,002 170,3 170,3 0,001 176,0 176,0 0,001 

158,3 158,3 0,002 170,6 170,6 0,001 176,3 176,3 0,001 

158,6 158,6 0,001 170,8 170,8 0,000 176,6 176,6 0,000 

159,0 159,0 0,000 171,1 171,1 0,000 176,8 176,8 0,001 

159,6 159,6 0,001 171,7 171,7 0,001 177,3 177,3 0,001 

159,9 159,9 0,000 172,0 172,0 0,000 184,9 184,9 0,001 

160,2 160,2 0,001 172,2 172,2 0,000 180,4 180,4 0,002 

160,8 160,8 0,004 172,8 172,8 0,000 172,3 172,2 0,024 

167,1 167,1 0,002 173,1 173,1 0,000 168,7 168,6 0,029 

167,6 167,6 0,003 173,6 173,6 0,000 162,7 162,8 0,063 

167,9 167,9 0,010 173,9 173,9 0,000 160,2 160,4 0,103 

168,2 168,2 0,006 174,1 174,1 0,000 158,0 158,0 0,030 

168,5 168,5 0,003 174,4 174,4 0,000 169,0 169,0 0,001 

168,6 168,6 0,001 174,5 174,5 0,000 174,9 174,9 0,000 

168,7 168,7 0,000 174,6 174,6 0,000 168,9 168,9 0,001 
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Tabela 4.9 – Modelagem da vazão de diesel. 

QDSL_REAL QDSL_REDE Erro (%) QDSL_REAL QDSL_REDE Erro (%) 

38,96 38,98 0,064 39,40 39,32 0,207 

35,80 35,82 0,033 39,50 39,41 0,242 

35,90 35,89 0,047 39,60 39,50 0,268 

36,00 35,97 0,093 39,70 39,59 0,284 

36,10 36,08 0,076 39,80 39,69 0,290 

36,20 36,18 0,063 39,90 39,81 0,244 

36,30 36,29 0,029 40,00 39,91 0,225 

36,40 36,41 0,023 40,10 40,03 0,197 

36,50 36,54 0,087 40,20 40,14 0,161 

36,60 36,66 0,161 40,30 40,26 0,116 

36,70 36,79 0,240 40,40 40,38 0,066 

36,80 36,92 0,321 40,50 40,50 0,009 

36,90 37,05 0,400 40,60 40,62 0,051 

37,00 37,18 0,476 40,70 40,75 0,113 

37,10 37,31 0,544 40,80 40,88 0,176 

37,20 37,43 0,605 40,90 41,00 0,238 

37,30 37,55 0,654 41,00 41,13 0,296 

37,40 37,66 0,693 41,10 41,26 0,377 

37,50 37,77 0,719 41,20 41,38 0,423 

37,60 37,88 0,733 41,30 41,49 0,460 

37,70 37,98 0,734 41,40 41,60 0,485 

37,80 38,08 0,722 41,50 41,71 0,496 

37,90 38,17 0,699 41,60 41,81 0,491 

38,00 38,27 0,695 41,70 41,90 0,469 

38,10 38,35 0,646 41,80 41,98 0,427 

38,20 38,43 0,589 41,90 42,06 0,364 

38,30 38,51 0,525 42,00 42,12 0,279 

38,40 38,58 0,456 42,10 42,18 0,170 

38,50 38,65 0,383 42,20 42,22 0,036 

38,60 38,73 0,337 - - - 

38,70 38,80 0,247 - - - 

38,80 38,87 0,168 - - - 

38,90 38,93 0,073 - - - 

39,00 39,00 0,010 - - - 

39,10 39,07 0,089 - - - 

39,20 39,16 0,112 - - - 

39,30 39,24 0,163 - - - 

 

Nota: Variável vazão de diesel em m³/h. 

 

Nas Figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 têm-se as correlações dos modelos da unidade de 

destilação de petróleo em estudo. Os coeficientes de regressão são 0,963; 0,955; 0,949 e 0,961 
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para os modelos da propriedade T85%, da propriedade do ponto de fulgor, da variável da 

temperatura de panela e da vazão de diesel, respectivamente. Estes coeficientes são maiores 

do que os obtidos por MOTLAGHI (2008), indicando que os modelos representam o processo 

de destilação de petróleo em estudo. 
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Figura 4.7– Resultado da modelagem da propriedade T85% por redes neurais. 
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Figura 4.8 – Resultado da modelagem da propriedade ponto de fulgor por redes neurais. 

R² = 0,963 

R² = 0,955 
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Figura 4.9 – Resultado da modelagem da variável temperatura de panela por redes neurais. 
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Figura 4.10 – Resultado da modelagem da variável vazão de diesel por redes neurais. 

 

Conforme pode ser verificado na Tabela 4.10, as redes neurais que apresentaram 

melhor ajuste dos dados para obtenção dos modelos foram as Feed-Forward. 

 

 

 

R² = 0,961 

R² = 0,949 
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Tabela 4.10  – Resumo da modelagem com redes neurais. 

MODELO TIPO DA RNA No NEURÔNIOS NA CAMADA OCULTA 

T85% Feed-Forward 120 

Tf Feed-Forward 140 

Tpan Feed-Forward 50 

QDSL Feed-Forward 175 

 

4.4 Otimização do processo com algoritmo genético 

O problema de otimização indicado na Equação (4) foi resolvido pelo método de 

algoritmo genético com os modelos obtidos por redes neurais. No estudo a função objetiva 

buscou o aumento da produção de diesel, que é o produto com maior valor agregado da 

unidade de destilação de petróleo, utilizando os valores de ajuste ótimos das variáveis 

manipuladas, respeitando as restrições do processo e das especificações do derivado. 

Ou seja, o resultado do procedimento de otimização definiu as variáveis de controle ideais do 

processo de forma a maximizar a produção de diesel sem ocorrer violação de nenhuma 

restrição.  

Como pode ser verificado na Tabela 4.11, com a otimização do sistema houve um 

aumento de 1,3% na produção de diesel da unidade, no cenário analisado. Considerando que a 

diferença de preço entre o diesel e o resíduo atmosférico é US$ 150/m³, a otimização 

proporciona um aumento anual de receitas para a refinaria de 1,7 milhões de dolares.  

 

Tabela 4.11 – Otimização com algoritmo genético. 

Variável / Propriedade Planta industrial Otimizador Restrições 

Temperatura de saída do forno (oC) 376 378 T85% ≤ 360 oC 

Pf ≥ 32 oC 

Qforno = 10 Gcal/h 

Qr = 0,7 Gcal/h 

Qcond T-02 = 9,1 Gcal/h 

Vazão B-05 = 44 m³/h 

Vazão B-04 = 125 m³/h 

Temperatura de topo da T-02 (oC) 94 88 

Temperatura de panela da T-02 (oC) 184 187 

Temperatura de retificação da T-03 (oC) 188 201 

Ponto de fulgor do diesel (oC) 32 32 

T85% do diesel (oC) 360 360 

Vazão de diesel (m³/h) 38,8 39,3 

 

Comparando com os dados reais da planta, no cenário avaliado havia uma folga na 

carga térmica do forno, o otimizador indicou um ganho com o aumento da temperatura de 

saída deste equipamento. Como já citamos no item 2.2, esta alteração proporciona um 

acréscimo na fração vaporizada do petróleo na entrada da torre de destilação, e, 

consequentemente melhora o fracionamento da zona diesel/RAT em função do aumento do 
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refluxo interno na torre em questão. Assim sendo, é possível incorporar componentes pesados 

do RAT no diesel mantendo a propriedade T85% diesel constante, e, desta forma, aumentar a 

vazão deste derivado. 

O processo de otimização também proporcionou uma melhoria no fracionamento nafta/diesel 

com a diminuição da temperatura de topo e aumento da temperatura de retificação para 

manutenção da especificação do ponto de fulgor (≥ 32 oC). Esta melhoria ocorreu em função 

de estas modificações implicarem no aumento do refluxo de topo, e, desta forma, havendo 

maior incorporação de componentes leves no diesel sem comprometimento do ponto de 

fulgor. 
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5. Conclusões 

 

Por meio dos resultados do trabalho conclui-se que o sistema inteligente da unidade de 

destilação de petróleo bruto desenvolvido prevê as condições operacionais ideais para a 

função objetiva.  

A base de dados do conhecimento do processo foi bem estabelecida utilizando 

modelos de redes neurais artificiais, com os dados obtidos nas simulações realizadas no 

Petrox. Estes modelos podem representar e descrever o processo de destilação relacionando 

dados de entradas (propriedades do petróleo e variáveis manipuladas) e de saída (qualidade do 

produto).  

Por fim verificou-se que o processo de otimização por algoritmos genéticos pode 

fornecer as condições ideais de operação da unidade, proporcionando um aumento de 1,3% na 

produção de diesel, em detrimento da de resíduo atmosférico. Isto representa um aumento de 

receita de 1,7 milhões de dolares por ano para a refinaria em estudo. 
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