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Orientadora: Profª. Drª. Márcia Maria Lima Duarte. 

RESUMO: Hoje em dia simulação dinâmica tornou-se uma ferramenta fundamental no 

estudo do comportamento de quase todos os processos. Os benefícios que a simulação 

adequada pode levar a qualquer indústria têm um valor muito elevado, especialmente um, que 

é o aumento do conhecimento sobre o processo. A simulação permite o estudo do estado 

transitório de processos complexos, sem a necessidade de conduzir testes nos processos reais. 

Neste trabalho, as simulações estacionária e dinâmica foram realizadas para uma unidade de 

destilação atmosférica de uma refinaria de petróleo bruto. Esta unidade representa o núcleo de 

quase todas as refinarias e possui um dos processos mais complexos, caracterizado por 

interações múltiplas e alto nível de não-linearidades. Para a realização das simulações 

utilizou-se como ferramenta o simulador comercial de processos químicos UniSim® Design. 

A unidade atmosférica foi simulada levando em conta os equipamentos auxiliares principais. 

Ajustes de variáveis do sistema foram realizados de forma a fazer com que as especificações 

dos produtos fossem atendidas. Uma análise de sensibilidade foi conduzida, avaliando as 

principais variáveis do sistema de forma a obter os limites de convergência da simulação. O 

sistema foi ampliado do estado estacionário para simulação dinâmica. A partir da simulação 

dinâmica e dos dados de entrada e saída dos testes de identificação do projeto de implantação 

do controle avançado da unidade em estudo, aplicou-se os mesmos valores dos degraus nas 

mesmas variáveis manipuladas na simulação e observou-se a variação da variável controlada. 

Foi possível calcular o ganho do processo de cada variável. Os ganhos obtidos na simulação 

apresentaram sinais iguais e valores aproximados aos testes de identificação com exceção do 

modelo da variável PIC-030 que nos testes de identificação apresentou comportamento 

inesperado e não foi inclusa nos modelos do controlador.  

Palavras-chave: Simulação, Estacionária, Dinâmica, Destilção, Atmosférica, Petróleo.  



 

 

   

 

 
 

  



 

 

   

 

ABSTRACT 

 

Nowadays dynamic simulation has become an essential tool in the study of the behavior of 

almost all processes. The benefits that proper simulation can lead to any industry have a very 

high value, especially one that is increasing knowledge about the process. The simulation 

allows the study of the transient state of complex processes without the need to conduct tests 

in real processes. In this paper, stationary and dynamic simulations were performed for an 

atmospheric distillation unit of a crude oil refinery. This unit represents the core of almost all 

the refineries and has one of the most complex processes characterized by multiple 

interactions and high level of nonlinearity. To perform the simulations, commercial chemical 

process simulator UNISIM Design ® R420 was used as a tool . The air unit was simulated 

taking into account the main auxiliary equipment. Settings of system variables were 

performed in order to make the product specifications meet. A sensitivity analysis was 

conducted, assessing the main variables of the system so as to obtain the limits of 

convergence of the simulation. The system was expanded from the steady state to dynamic 

simulation. From the dynamic simulation and data input and output of the identification tests 

implementation of project advanced control of the unit under study, we applied the same 

values of the steps in the same manipulated variables in the simulation and the controlled 

change of variable was observed .It was possible to calculate the gain of each process 

variable. The gains obtained in the simulation presented the same signs and approximate 

identification tests with the exception of the model of PIC-030 variable in identity tests, 

which showed unexpected behavior and was not included in the models of the controller 

values. 

Key words: Simulation, Stationary, Dynamics, Destilção, Atmospheric, Oil. 
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1 Introdução  

Nos últimos anos têm crescido o número de trabalhos relacionados à simulação de 

colunas de destilação. Isso se deve ao fato de a destilação ser uma operação unitária essencial 

nas plantas químicas e petroquímicas, e, além disso, demandar altos custos energéticos, que 

geralmente representam uma fração significativa (60-75%) dos custos operacionais totais. Os 

altos custos energéticos acrescidos das elevadas exigências ecológicas para produtos de 

petróleo de qualidade evidenciam que o conhecimento mais aprofundado de tais sistemas é de 

suma importância (Speight,1999). 

Os modelos para processos químicos são geralmente desenvolvidos para estado 

estacionário e /ou modos dinâmicos. O primeiro grupo tem sido largamente desenvolvido e 

utilizado durante e após a década de 1980, por meio de simuladores comerciais. O aumento do 

poder computacional observado ao longo da década de noventa, abriu o caminho para o 

surgimento de soluções de engenharia cada vez mais com base em modelos complexos 

(Ponton, 1995), incluindo o uso de simuladores comerciais dinâmicos e incorporação de 

modelos dinâmicos com complexidade suficiente para aplicação em nível industrial (Luyben, 

2013). 

Ambos os tipos de modelos têm uso e aplicações específicas. Modelos no estacionário 

podem avaliar cenários diferentes de plantas, o que é muito útil na fase de projeto. Estes 

modelos são também usados para aperfeiçoar os custos de capital e de equipamentos para  

obter melhores resultados. No entanto, como os processos não funcionam na prática em 

estado estacionário, tornam-se limitados nos estudos de operações de rotina. Na prática 

ocorrem modificações frequentes em variáveis distúrbios que resultam no ajuste de inúmeras 

outras variáveis, dificultando o controle de tais colunas. 

Portanto, para que se possa compreender o comportamento ao longo do tempo dessas 

variáveis, é necessário realizar um estudo da dinâmica do sistema (AspenTech, 2008). Assim, 

os simuladores comerciais com capacidade de cálculo para obtenção da resposta dinâmica tem 

recebido crescente atenção nos últimos anos e, agora, tornaram-se uma ferramenta poderosa, 

permitindo que os usuários possam obter uma melhor compreensão e capacidade operacional 
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de seus processos. Avaliações de segurança, transições entre as condições operacionais, start-

up/shutdown, condições e otimização dos parâmetros dos controladores, são alguns exemplos 

que não podem ser alcançados facilmente com estado estacionário dos simuladores 

(AspenTech, 2008). 

O objetivo principal deste trabalho foi usar o software UniSim® para simular uma 

unidade completa de destilação atmosférica Refinaria de Petróleo calibrando a simulação , 

através de ajustes de parâmetros operacionais e de equipamentos, de modo que os resultados 

possam representar os dados experimentais de um processo real.  

Como objetivos específicos foram: 

 Elaborar a simulação em regime estacionário; 

 Elaborar a simulação em regime dinâmico; 

 Validar a simulação; 

  Considerar um sistema de controle apropriado na simulação dinâmica para estudar o 

comportamento transitório do processo, para novos níveis estacionários, quando 

sujeitos a mudanças nas condições de operação; 
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Petróleo 

2.1.1 Definição de petróleo 

O petróleo pode ser definido como uma mistura de compostos de ocorrência natural 

que consiste, predominantemente, de hidrocarbonetos e, em menor quantidade, de derivados 

orgânicos sulfurados, nitrogenados, oxigenados e organometálicos. A alta proporção de 

carbono e hidrogênio existente no petróleo mostra que os hidrocarbonetos são seus principais 

constituintes, podendo chegar a mais de 90% de sua composição.  

O petróleo é encontrado em muitos lugares da crosta terrestre e em grandes 

quantidades. Trata-se de uma mistura inflamável, de coloração variável entre amarela e preta, 

encontrada nas rochas de bacias sedimentares e originada da decomposição da matéria 

orgânica depositada no fundo de mares e lagos que sofreu transformações químicas pela ação 

de temperatura, pressão, pouca oxigenação e ação de bactérias. 

O petróleo é um recurso natural abundante, porém sua prospecção envolve elevados 

custos e complexidade de estudos. É também atualmente a principal fonte de energia. 

2.1.2 Composição 

O petróleo consiste numa mistura de hidrocarbonetos em estado líquido nas condições 

ambientes de temperatura e pressão. A gama é variada e inclui os do tipo saturado (alcanos 

normais, isoalcanos e cicloalcanos) e os aromáticos ( Thomas, 2001). 

Os outros constituintes presentes em menor quantidade são os compostos sulfutados 

(responsáveis pela corrosividade dos produtos, entre outos efeitos indesejáveis), nitrogenados 

(piridinas, quinolinas, pirróis, etc), oxigenados (comtribuem para a acidez das frações), 

resinas e asfaltenos, bem como os metálicos: ferro, zinco, cobre, etc (Thomas, 2001). 
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2.1.3 Classificação 

Na classificação, mais geralmente aceita,  há três divisões: base parafínica, base mista 

e base asfaltênica. Essa classificação é baseada primariamente, nas quantidades relativas de 

graxas parafínicas e asfalto, no óleo cru. Os petróleos parafínicos, como os da Pensilvânia, 

contêm grandes quantidades de graxas parafínicas e, praticamente nenhum asfalto; o petróleo 

de base mista contém tanto graxas de parafina como asfalto; e o petróleo de base asfaltênica, 

contém asfalto, mas quase nenhuma parafina (Thomas, 2001). 

Classificação do petróleo de acordo com os tipos de hidrocarboneto predominante está 

apresentada na Tabela 2.1 
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Tabela 2.1 − Classificação dos petróleos baseadas na composição química ( Thomas, 2001). 

 

2.1.4 Refino de petróleo 

O refino do petróleo constitui-se de uma série de etapas pelas quais ele é convertido 

em uma série de produtos comercializáveis com as qualidades desejadas e nas quantidades 

estabelecidas pelo mercado (Speight, 1999). 

Em geral, a primeira etapa do processo de refino de petróleo é a destilação primária, 

através da qual são extraídas do petróleo as principais frações que dão origem à gasolina e ao 

óleo diesel, toda a nafta, os solventes e querosenes (de iluminação e aviação), além de parte 

do GLP (gás de cozinha). Em seguida, o resíduo da destilação primária é processado na 

Classes Composição (%) 

Parafínica 75% ou mais de cadeias parafínicas 

Naftênica 70% ou mais de naftênicos 

Aromáticos 50% ou mais de aromáticos 

Afáltica 60% ou mais de resinas e asfaltenos 

Parafínico – Naftênica 

Parafinas: 60 – 70 % 

Naftênicos: no mínimo 20% 

Parafínico – Naftênico – Aromático % aproximadamente igual de parafinas, naftênicos e aromáticos 

Naftênico – Aromático 35% ou mais de naftênicos ou aromáticos 

Naftênico – Aromático – Asfáltica 25% ou mais de naftênicos, aromáticos ou compostos asfálticos 

Aromático – Asfáltica 35% ou mais de aromáticos ou compostos asfálticos 
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destilação a vácuo, onde é extraída do petróleo mais uma parcela de diesel, além de frações de 

um produto pesado chamado de gasóleo, que pode ser destinado à produção de lubrificantes. 

Uma série de outras unidades de processo destina-se a transformar frações pesadas do 

petróleo em produtos mais leves (craqueamento) e ao tratamento de todas as frações 

destiladas, de forma a colocar os produtos nas especificações para o consumo. 

As frações típicas e as faixas de ebulição para a torre atmosférica e a de vácuo são 

apresentadas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2− Faixas de ebulição das frações típicas do petróleo (GARY, 1994). 

Frações ASTM (°C) TBP (°C) 

Butanos e leves 32,22 – 104,44 32,22 – 87,78 

Nafta 32,22 – 104,44 32,22 – 87,78 

Nafta pesada 82,22 - 204,4 87,78 – 193,33 

Querosene 330 – 540 380 – 520 

Gasóleo Leve 215,56 – 337,78 271,11 – 321,11 

Gasóleo Atmosférico 287,78 – 443,33 321,11 – 426,67 

Gasóleo de vácuo 398,89 – 565,56 426,67 – 565,56 

Resíduos 565,56+ 565,56+ 

 

Os esquemas de refino são estabelecidos em função dos tipos de processos 

necessários, os quais são classificados segundo quatro grupos principais: processos de 

separação, processos de conversão, processos de tratamento e processos auxiliares. O 

processo de separação na unidade de destilação atmosférica consiste no foco deste trabalho. 

Depois do refino podem-se obter inúmeros produtos, tais como: gás de petróleo, nafta, 

gasolina, querosene, gasóleo ou diesel destilado, óleo lubrificante, petróleo pesado ou óleo 

combustível e resíduo. Na Figura 2.1, encontra-se um esquema de Refino. 
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Figura 2.1 − Esquema simplificado de destilação  em dois estágios para obtenção de combustíveis. 

 

2.1.5 Ensaios de destilação: parâmetros de caracterização de petróleo e frações 

O petróleo é uma mistura de muitos hidrocarbonetos e outros componentes. Assim 

uma análise completa da sua composição torna-se praticamente impossível. 

 A caracterização do petróleo (óleo cru) ou mesmo de frações é realizada por ensaios 

de destilação, que consistem na vaporização da amostra (óleo cru ou frações) em reservatórios 

apropriados à pressão atmosférica ou pressão subatmosférica, seguindo procedimentos 

estabelecidos em normas por laboratórios. Os ensaios de destilação são realizados de acordo 

com métodos padronizados por organizações tais como ASTM (Association Society for 

Testing and Materials) e IP (Institute of Petroleum). 

2.1.5.1 Curvas ASTM e PEV (Ponto de ebulição verdadeiro) 

A curva PEV (TBP – True Boiling Point) de destilação é, geralmente, representada em 

um gráfico de temperatura em função da porcentagem vaporizada de uma amostra de petróleo 

(óleo cru). Para a determinação desta curva, a destilação da amostra em laboratório é realizada 

em colunas de 15 ou mais estágios teóricos com uma alta taxa de refluxo (Li et al., 2005). 

Este tipo de ensaio permite a obtenção de distribuição de todos os componentes. Entretanto, 
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grandes volumes de amostra e tempo são necessários. Neste caso, este tipo de ensaio é mais 

aplicável às amostras de óleo cru (petróleo), entretanto, pode ser aplicado às amostras de 

frações. 

As curvas de destilação (temperatura em função da porcentagem vaporizada) ASTM 

são aplicadas para amostras de produtos do petróleo, por exemplo, frações originárias da 

destilação do petróleo. Os procedimentos desenvolvidos pela Association Society for Testing 

and Materials (ASTM) são usados para uma rápida análise em laboratório. O teste ASTM 

D86 que é o método padronizado e estabelecido pela ASTM consiste em um ensaio de 

destilação em batelada rápida sem estágios e refluxo. Além disso, o teste ASTM D86 é 

principalmente aplicado para produtos e frações de petróleo. 

Cada petróleo tem sua curva de destilação. Normalmente, quanto maior for o seu teor 

de carbono, maior será sua temperatura de ebulição, ou seja, compostos hidrocarbonetos 

maiores, ou de maior peso molecular, tem maior temperatura de ebulição. A diferença de 

volatilidade é a base fundamental para sua separação. 

A Figura 2.2, mostra uma curva de destilação de um petróleo, onde o gráfico permite 

analisar as faixas de temperatura de corte e o percentual volumétrico de cada produto que se 

obtido. 
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Figura 2.2 − Exemplo de uma curva de destilação. Fonte: (Sklo,2005) 

 

Essa curva é obtida através de métodos já consolidados (ASTM). São utilizados 

aparatos, como coluna de destilação, aquecendo-se misturas de petróleo, e retirando estas 

amostras vaporizadas, depois condensando-as e medindo seus volumes, e assim medindo sua 

temperatura de ebulição. Estas colunas podem ter refluxos ou não, dependendo do método 

utilizado. 

2.1.5.2 Frações 

Frações ou cortes na curva de destilação são os tipos de hidrocarbonetos onde sua 

temperatura de ebulição está dentro da faixa de temperatura. Se destilar dois petróleos 

diferentes, na mesma refinaria, não mudará as temperaturas de corte, mas sim a concentração 

de produto em cada faixa. Mostrou-se na Tabela 2.2, as frações de petróleo e suas respectivas 

temperaturas de corte. 
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Na Figura 2.3, verifica-se a que a especificação do querosene é sempre a mesma, 

sendo entres as temperaturas de corte de 315ºF a 450ºF. Mas, a destilação simples de um 

petróleo leve fornece 18% de querosene, já num petróleo pesado obtém apenas 16% (Sklo, 

2005). 

 

Figura 2.3 − Exemplo de corte e rendimento em querosene da destilação simples de dois diferentes 

óleos cru.  Fonte: (Sklo,2005) 

 

2.1.5.3 Grau API 

O Grau API é uma escala hidrométrica criada pelo American Petroleum Institute 

(API). Essa escala é utilizada para medir a densidade relativa de óleos e derivados  é definido 

pela Equação 2.1:  

𝐴𝑃𝐼 = (
141,5

𝑑60
) − 131,5                                                                                              (2.1) 

A escala API é medida em graus e permite definir o petróleo como:  
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Petróleo leve: Possui ºAPI maior que 30, constituído basicamente por alcanos, e uma 

porcentagem de 15 a 25% de cicloalcanos. 

Petróleo médio: Grau ºAPI de 22 a 30. Além de alcanos, contém de 25 a 30% de 

hidrocarbonetos aromáticos.  

Petróleo pesado: Possui ºAPI menor que 22 e é composto só de hidrocarbonetos 

aromáticos.  

Petróleo extra pesado: Possui °API menor que 10, são constituídos por 

hidrocarbonetos de cadeia longa (superior ao pentano). 

Quanto maior o grau API, maior o valor do produto no mercado. 

2.1.6 Destilação 

A destilação é o processo de separação física mais importante em uma refinaria de 

petróleo. Através da destilação, podem-se separar frações de maior aplicação e valor agregado 

que a carga inicial, sendo este processo largamente aplicado na produção de combustíveis 

(GLP, gasolina, querosene, diesel, etc.) e lubrificante, bem como cargas para outros processos 

de separação e conversão dentro das refinarias (Rocha, 2009). 

2.1.6.1 Conceitos fundamentais 

a) Volatilidade 

A volatilidade pode ser definida como a tendência à vaporização. Esta propriedade é 

uma importante base para a caracterização não somente do petróleo (óleo cru), mas para os 

produtos (combustíveis), tais como nafta, querosene, entre outros. Através de métodos 

padronizados (ASTM), informações sobre as caracterizações dos produtos (frações) ou do 

petróleo a partir de propriedades, tais como Ponto de Fulgor e Ponto de Combustão e Pressão 

de Vapor são obtidas. 

b) Pressão de vapor 
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Pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio 

com o líquido. A pressão de vapor é uma medida da tendência de evaporação de um líquido. 

Quanto maior for a sua pressão de vapor, mais volátil será o líquido, e menor será sua 

temperatura de ebulição com relação a outro líquido com menor pressão de vapor. A pressão 

de vapor aumenta com o aumento da temperatura. Pode ser correlacionada através da equação  

de Antoine (Equação 2.2):  

Ln Pvap = A −
B

T+C
                                                                                                     (2.2)  

Os parâmetros A, B e C são tabelados para cada substância. 

c) Ponto de bolha e orvalho 

Ponto de Bolha é a temperatura de uma mistura a uma dada pressão, quando começa a 

ferver e surge a primeira bolha de gás na fase líquida. Quando a pressão é a atmosférica, o 

ponto de bolha da mistura é chamado de ponto de ebulição normal. 

Ponto de Orvalho é a temperatura de uma mistura vaporizada a uma dada pressão, 

onde se condensa a primeira gota de líquido. Esses pontos mudam de acordo com a 

composição da mistura formada, obtendo as curvas do ponto de bolha e ponto de orvalho. 

Essas curvas quando plotadas juntas formam o diagrama de equilíbrio líquido-vapor. 

d) Pressão de vapor de uma mistura 

A pressão de vapor não depende apenas dos componentes, mas também da sua 

composição. A pressão de vapor de uma mistura será a ponderação das pressões de vapor dos 

componentes puros. Cada componente dará uma contribuição na pressão de vapor da mistura, 

e esta será devida sua composição. Pode ser encontrada pela Equação 2.3. 

𝑦𝑖𝑃 = ∑ 𝑥𝑖 𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡

𝑖                                                                                                         (2.3) 

e) Equilíbrio líquido-vapor 
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O estudo do equilíbrio termodinâmico é muito importante na indústria de processos 

químicos, uma vez que inúmeras etapas destes podem envolver condições próximas do 

equilíbrio ou foram projetadas considerando-se que o equilíbrio é atingido, ou se diz qual a 

relação da condição atingida com a de equilíbrio. Embora em muitos casos este nunca seja 

atingido por motivos práticos, é importante seu conhecimento, uma vez que este representa o 

limite termodinâmico de um dado processo. 

A condição de equilíbrio entre o líquido e o vapor é obtida quando ocorre a igualdade 

entre as pressões, temperaturas e fugacidades parciais de cada componente em cada fase. 

Considerando-se apenas uma fase líquida e uma fase vapor, tem- se: 

𝑓𝑖𝑉 = 𝑓𝑖𝐿                                                                                                                     (2.4)    

Transformando a Equação 2.4 em termos de coeficientes de fugacidade, encontra-se: 

𝑦𝑖�̂�𝑖𝑉𝑃 = 𝑥𝑖�̂�𝑖𝐿                                                                                                         (2.5) 

Os coeficientes de fugacidade podem ser obtidos a partir de equações de estado. 

Quando não é possível determiná-lo para a fase líquida ou este apresenta um erro muito 

grande, usa-se o coeficiente de atividade, resultando em: 

𝑦𝑖�̂�𝑖𝑉𝑃 = 𝑥𝑖𝛾𝑖𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡                                                                                                    (2.6) 

O coeficiente de fugacidade em baixas e moderadas pressões é próximo do valor, na 

maioria dos casos ele é omisso. 

Quando é no equilíbrio líquido-vapor o modelo de gás ideal é aplicado  a fase vapor e 

o modelo de solução ideal é aplicado à fase líquida, a equação 2.7 é obtida e chamada de lei 

de Raoult. Para soluções ideais, o coeficiente de atividade também é unitário. 

𝑦𝑖𝑃 = 𝑥𝑖𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡                                                                                                             (2.7) 
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Para pressões baixas e moderadas a lei de Raoult não é realista e a Equação é 

simplificada somente considerando o modelo de gás ideal para a fase vapor. Daí obtém-se a 

lei de Raoult modificada. 

𝑦𝑖𝑃 = 𝑥𝑖𝛾𝑖𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡                                                                                                          (2.8) 

O coeficiente de atividade pode ser calculado por diversos modelos, entre eles podem-

se destacar os seguintes: Equação de Margules de dois ou três parâmetros, Equações de Van 

Laar, Equações de Wilson, Equação NRTL, Equação UNIQUAC e modelo UNIFAC. Estas 

equações são usadas pelo software para o cálculo desse coeficiente.  

2.1.6.2 Tipos de destilação 

Genericamente, o processo de destilação pode ser realizado por três formas: destilação 

integral, destilação diferencial e destilação fracionada.  

A destilação integral ou destilação flash é realizada em um único estágio, sendo a 

carga separada em uma fase líquida e outra gasosa, admitindo-se que ambas estão em 

equilíbrio termodinâmico.  

A destilação diferencial (ou em batelada) é aquela que ocorre com separação total da 

fase vapor do contato com a fase líquida, não existindo relação de equilíbrio termodinâmico 

entre as fases, como por exemplo, nos métodos de ensaio ASTM de destilação de frações de 

petróleo. Ao final de certo tempo to que se tem é um destilado rico nas frações mais leves da 

mistura inicial e um resíduo rico nas frações mais pesadas. 

A destilação fracionada ocorre por sucessivas vaporizações e condensações de uma 

mistura onde, se existir uma diferença de volatilidade entre os componentes da mistura, irá 

separar os compostos mais voláteis dos menos voláteis. Na prática, é a junção de vários 

estágios de destilação integral, que permite a obtenção de produtos com grau de pureza mais 

elevado que os outros processos, sendo esta a destilação empregada em grande parte dos 

processos de separação de misturas multicomponentes.  
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A torre de destilação é então constituída de estágios físicos, podendo estes estágios 

serem compostos por pratos (perfurados, valvulados ou com borbulhadores), recheios 

(randômicos ou estruturados) ou chicanas. A escolha de uma ou outra opção dependerá de 

fatores como:  carga da torre, perfil de escoamento do vapor e do líquido ou preferência do 

projetista, sendo usual ultimamente a adoção de seções com pratos aliadas a seções 

preenchidas com recheios, buscando melhorar o contato líquido-vapor em trechos específicos 

da coluna.  

2.1.6.3 Unidade de destilação 

A unidade de destilação é uma das etapas mais importantes do processamento do 

petróleo em uma refinaria, já que esta é responsável pelo fracionamento inicial do petróleo em 

diversos produtos tais como nafta, querosene, diesel, entre outros. 

De uma maneira geral, os seguintes equipamentos constituem todas as unidades de 

destilação: 

 Coluna de Destilação Atmosférica e Coluna de Destilação a Vácuo, coluna 

Pré-Fracionadora ou Torre Pré-Flash ou Colunas Debutanizadoras 

(Estabilizadoras); 

 Retificadores (strippers); 

 Pump Arounds; 

 Fornos; 

 Trocadores de calor; 

 Tambores de acúmulo e refluxo; 

 Bombas, tubulações e instrumentos de medição e controle. 

Tais equipamentos são fisicamente arranjados e operados segundo diferentes formas, 

de acordo com cada refinaria. No entanto, os princípios básicos de operação são idênticos em 

todas as instalações. 

A Figura 2.4 apresenta um diagrama de blocos mostrando um exemplo da unidade de 

destilação de uma refinaria, considerando uma Torre Pré-Flash, Coluna Atmosférica, 
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Debutanizadora e de Vácuo. Refinarias podem apresentar no lugar da Torre Pré-Flash, Coluna 

Pré-Fracionadora e outras refinarias podem apresentar somente Coluna Atmosférica, como é o 

caso deste trabalho. 

 

Figura 2.4 − Diagrama de blocos de uma unidade de destilação de refinaria. Fonte: (Yamanishi, 2007). 

 

Uma unidade típica de destilação está dividida nas seguintes etapas: Pré- aquecimento, 

Pré-tratamento e Fracionamento. 

a) Pré-aquecimento 

Na primeira bateria de trocadores de calor é onde ocorre o pré-aquecimento do óleo 

cru, utilizando-se os produtos da coluna como fluidos de aquecimento em trocadores. A 

vantagem dessa operação é aquecer a carga com frações que se deseja resfriar, economizando 

o excesso de combustível que se faria necessário para o aquecimento total da carga, além de 

oferecer um menor dimensionamento dos fornos. 

b) Pré-tratamento 
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O pré-tratamento consiste na dessalinização e desidratação do óleo cru, que retira o 

máximo de água e sais do óleo, que será carga da coluna de destilação. Tais impurezas 

prejudicam o perfeito funcionamento da unidade de destilação. Caso os sais não sejam 

removidos do petróleo, os equipamentos e tubulações serão expostos ao ataque dos íons 

cloreto e ao ácido clorídrico que é formado em altas temperaturas. Como o petróleo na 

unidade de destilação é submetido a altas temperaturas, a formação do ácido é possível, e, 

consequentemente, a existência da corrosão dos equipamentos ( Yamanishi,2007).  

A operação de dessalinização consiste na extração das impurezas através da adição de 

uma corrente de água quente de processo que se mistura com os sais, sólidos e água residual 

contidos no petróleo. A mistura é levada ao vaso de dessalgação, onde se dá a separação da 

fase aquosa contendo sais e sedimentos através de coalescência e decantação das gotículas de 

água, promovidas pela ação de um campo elétrico de alta voltagem ( Yamanishi,2007). 

c) Fracionamento 

Caso a Unidade de Destilação possua pré-fracionamento, o petróleo é processado em 

coluna pré-fracionadora ou torre pré-flash, obtendo-se nafta instável como produto de topo. O 

produto de fundo obtido através do pré-fracionamento é aquecido novamente por uma rede de 

trocadores de calor e em seguida, um forno. Finalmente, após este aquecimento, o produto de 

fundo é processado na Coluna Atmosférica. Geralmente, em processos de destilação do 

petróleo, a alimentação de coluna atmosférica é aquecida em temperaturas em torno de 340°-

370°C. A máxima temperatura possível para a corrente de alimentação é em torno de 377°C, 

segundo Nelson (1969). Acima desta temperatura, o petróleo começa a sofrer degradação 

térmica, levando à formação de coque. Isto pode causar falha no funcionamento da unidade 

devido ao depósito de coque na tubulação e na coluna. 

Na coluna de destilação atmosférica, grande parte da carga é vaporizadae  fracionada 

em diferentes faixas, através de vários estágios. As frações leves se condensam e são retirados 

no topo da coluna e as frações pesadas, às vezes não se vaporizam e são obtidas no fundo da 

coluna, onde são levadas para coluna de destilação a vácuo. Existem saídas laterais na coluna. 

Cada fração retirada é enviada a uma torre de stripping, com 4 a 10 estágios, onde se injeta 
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vapor. Esta corrente ainda separa componentes mais leves daqueles mais pesados e ambos 

retornam a coluna em estágios acima (Sklo, 2005). 

2.1.6.4 Variáveis operacionais em uma coluna de destilação atmosférica 

Para se obter um fracionamento eficiente em uma coluna de destilação atmosférica, é 

necessário ajustar alguns parâmetros internos que apresentam uma grande influência no 

rendimento e qualidade dos produtos obtidos. A seguir serão comentados brevemente alguns 

destes parâmetros e a influência destes no processo de fracionamento do petróleo: 

 Sobrevaporizado: a quantidade de cru que é possível vaporizar é função da carga 

térmica fornecida no forno e da pressão na zona de flash, considerando que a 

temperatura de aquecimento está abaixo do limite de craqueamento. Entretanto, 

procura-se sempre vaporizar o cru além da quantidade retirada como produtos laterais 

e de topo, para garantir um refluxo líquido mínimo entre a zona de flash e a próxima 

retirada lateral (diesel pesado, em uma coluna atmosférica) e reter os vapores de 

hidrocarbonetos pesados que comprometeriam a qualidade do produto (principalmente 

cor).  

 Refluxo de topo: é parte da corrente líquida proveniente da condensação dos vapores 

que saem pelo topo da coluna, que retorna para o primeiro prato desta. Ele estabelece 

o gradiente de temperatura no topo, gerando um refluxo interno líquido para toda a 

coluna, auxiliando no fracionamento e especificando a temperatura no topo. Quanto 

maior o refluxo de topo, melhor o fracionamento dos produtos da coluna, porém maior 

é a carga térmica necessária para vaporizar e manter a vazão de retirada de produtos.  

 Refluxo circulante: parte da corrente líquida que sai como produto lateral da coluna 

pode ser utilizado para aquecimento de outras correntes de hidrocarbonetos da unidade 

de destilação, retornando para a coluna em uma posição superior à da retirada. Esta 

troca de calor sensível implica no sub-resfriamento da corrente, retirando calor do 

interior da coluna e permitindo a redução da carga térmica no condensador de topo. 

Pelo fato de retornar sub-resfriado, o refluxo circulante piora o fracionamento na 

coluna, sendo este efeito compensado pelo aumento no número de pratos na etapa de 

projeto.  
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 Vapor de retificação: o vapor d’água é injetado na coluna para auxiliar na vaporização 

dos componentes mais leves de cada corrente lateral e do produto de fundo. Como o 

vapor d’água geralmente não condensa nas condições de operação e tendo em vista 

que a pressão total do sistema permanece a mesma, a sua injeção acaba resultando na 

redução da pressão parcial dos componentes mais voláteis de acordo com a lei de 

Dalton, efeito equivalente a aplicar vácuo na coluna (Abadie, 2006). Esta prática é 

largamente empregada nas colunas de destilação de petróleo, visto que a água é 

praticamente imiscível com os hidrocarbonetos, formando fases distintas nos vasos de 

separação e facilitando a separação. A injeção de vapor implica também em uma 

maior carga térmica no condensador de topo para promover a condensação da água. 

2.1.6.5 Tipos de colunas de destilação 

Existem três tipos convencionais de colunas de destilação: colunas com pratos e 

borbulhadores, colunas com pratos perfurados e colunas com recheios. Todas funcionam com 

o mesmo princípio, ou seja, promover de forma mais perfeita possível o contato entre as fases 

líquido e vapor. 

Nas colunas de pratos, formam-se estágios de equilíbrio em cada prato. O vapor sai de 

um estágio enriquecido nos componentes mais voláteis e o líquido sai com menor quantidade 

de voláteis do que o líquido alimentado. Através de canaletas que podem ser verticais 

chamadas downcomer, o fluxo de líquido é transferido de prato a prato. Já o fluxo de vapor é 

transferido através de buracos, e estes podem ser de três tipos principais: prato perfurado, 

bubble-cap e válvula. 

As colunas de recheio são mais utilizadas quando a coluna tem um diâmetro menor. O 

recheio fornece uma grande área superficial e tem baixa resistência ao fluxo de gases. Os 

principais tipos de recheios aleatórios são: Anéis de Rasching e de Pall ( Rocha,2009).  

2.2 Simulação de processos químicos 

Simulação de um processo, simplificadamente, pode ser definida como a codificação 

matemática de um processo químico ou operação unitária, com o objetivo de prever seu 
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comportamento sem a necessidade de realização de experimentos e testes em unidade piloto 

ou industrial. 

Essa codificação matemática, também chamada de modelo é capaz de representar os 

aspectos principais do processo analisado. Este modelo pode ser fenomenológico, baseado em 

princípios físicos fundamentais ou estritamente empírico, baseado em dados do tipo 

entrada/saída medidos diretamente no sistema real ou em uma representação equivalente em 

menor escala (Edgar & Himmeblau, 1988). 

A simulação do processo pode envolver o acompanhamento do processo investigado 

em regime estacionário ou dinâmico. A simulação de processos em regime estacionário é uma 

tecnologia consolidada, sendo largamente utilizada na indústria de processos químicos e na 

indústria do petróleo desde a década de 60. A simulação dinâmica de processos é de uso mais 

recente, com aplicações na área de controle de processos e treinamento de equipes de 

operação (Edgar & Himmeblau, 1988). 

2.2.1 Simulação dinâmica 

A simulação dinâmica tem dada uma larga contribuição no entendimento dos 

processos químicos Wozny&Jeromim(1994). Destacam os aspectos que podem ser facilmente 

identificados a partir do uso da simulação dinâmica, tais como: 

 Seleção de sensores e atuadores. 

 Interfaceamento com a estrutura de controle. 

 Otimização do controle. 

 Investigação da robustez do controle. 

 Segurança operacional. 

 Instalação de algoritmos de controle avançado. 

 Otimização de paradas e partidas. 

 Treinamento de operadores. 

 Otimização “on-line”. 
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2.2.2 Simuladores dinâmicos 

Atualmente já existem vários programas dinâmicos sendo utilizados em processos 

específicos, equipamentos individualizados e, mais recentemente, programas comerciais para 

uso geral. Na Tabela 2.4 são mostrados os principais simuladores dinâmicos existentes, 

segundo Wozny & Jeroin (1994). 

Apesar da existência de diversos programas de simulação dinâmica, existem 

particularidades inerentes a determinados processos que não são contempladas nas versões 

comerciais. Para estes casos, a alternativa recomendada é o desenvolvimento de programas 

específicos e orientados para a simulação exclusiva de determinado processo. 
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Tabela 2.3 − Principais programas de simulação dinâmica. Fonte Wozny & Jeroin (1994). 

Programa Finalidade Fabricante 

KEDDC 

PILAR 
Identificação de processo 

Uni Bochum 

Uni Karlsuhe 

SIMUSOLV 

SATU 
Simuladores específicos 

Dow Chem. 

Hoechst 

BATCHFRAC 

DISBATHC 

BARESI 

ELCOPOLY 

KOSI 

Simuladores dinâmicos 

(Operações Unitárias) 

Aspen 

Calsep 

Henkel 

Henkel 

Henkel 

DIVA 

SPEEDUP 

OPTISIM 

HYSYS 

UNISIM 

Simuladores dinâmicos de processo 

Uni Stuttugart 

Prosys 

Linde 

Hyprotech 

DIVA 

HEPROSS 

GIDS 

PROGRES 

SPEEDUP 

GEPURS 

Sistemas de treinamento 

UniStuttugart 

Henkel 

DSM/Stamicarbon 

Lummus 

Imperial College 

Combustion 

Engineering 

 

O emprego do simulador facilita notavelmente o trabalho, pois não é necessário 

escrever manualmente todas as equações necessárias para modelar o sistema. O UniSim® , 

por exemplo, conta com um módulo físico-químico que permite estimar as propriedades 

requeridas. Também, nota-se grande flexibilidade do modelo no sentido que, caso se deseje 

adicionar algo ao sistema, basta fazê-lo graficamente no flowsheet, e o simulador se 

encarregará de incorporar as equações adicionais e processá-las adequadamente. Isso é 

contrastado bastante com o esforço que demandaria ao se fazer uma modificação em um 

modelo realizado em uma planilha de cálculo. O único inconveniente é que nos simuladores 
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comerciais os modelos devem ser construídos a partir dos módulos que são oferecidos pelos 

mesmos. Entretanto, a maioria deles possui a facilidade que os usuários programem seus 

próprios módulos, caso seja necessário (Tarifa et. al ,2007). 

Um modelo dinâmico é mais complexo que um modelo estacionário assim como a 

avaliação de seus resultados. Por esse motivo, torna-se necessária a utilização de pacotes 

desenvolvidos especificamente para essa finalidade. Com este propósito, a simulação 

estacionária deverá ser modificada para incluir os requerimentos da simulação dinâmica, tal 

como agregar novas válvulas e controladores ao sistema (Tarifa et. al , 2007). 

As variáveis que se agregam à simulação dinâmica são basicamente: 

 Parâmetros(P): Coeficientes das válvulas de controle, parâmetros das válvulas 

de controle, etc. 

 Variáveis Manipuladas (U): Set points dos controladores, aberturas de válvulas 

de controle, etc. 

 Perturbações (D): Após a simulação estar pronta, são aplicadas perturbações. 

 Variáveis de saída: variáveis reposta. 

2.2.3 Limitações das simulações de processos 

Mesmo com todo o desenvolvimento das ferramentas de simulação, três grandes 

grupos os motivos que podem limitar a acurácia das predições da simulação em relação a 

dados de processo reais (Sowell,1998). 

O primeiro se refere a erros inerentes à simulação, originados na etapa de 

desenvolvimento do modelo, pois para isso são utilizadas inúmeras considerações e 

simplificações, tais como considerar que a separação em um prato de uma coluna se 

desenvolva em equilíbrio, e que o sistema modelado possa ser assumido como adiabático. 

Dentro dessa classe pode-se ainda incluir erros referentes as limitações dos modelos 

termodinâmicos e cinéticos envolvidos. Neste sentido, destaca-se a consideração de estado 

estacionário. Plantas industriais raramente, ou mesmo nunca, estão em estado estacionário. Os 

erros provocados por essa consideração serão tanto menores quanto mais próximo a planta 
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estiver do estado estacionário. Pode-se ainda incluir nessa classe a prerrogativa do processo 

instantâneo, ou seja, o negligenciamento da dinâmica do processo. 

O segundo grupo de erro apresentado pelo autor se refere aos erros referentes a 

informações fornecidas pela instrumentação de processo e dados de laboratório. Como 

consequência, os dados utilizados para calibrar e rodar a simulação podem apresentar 

problemas.  

O terceiro grupo responsável pela discrepância entre os valores gerados por uma 

simulação e os realmente fornecidos pela planta são os erros originados por uma aplicação ou 

construção incorreta da simulação. Geralmente uma simulação é desenvolvida para uma 

configuração particular do processo, enquanto que na planta pode-se operar, dependendo do 

alinhamento utilizado, com diversas configurações, dependendo das demandas e condições do 

processo. Nesse grupo é agregado também o erro originado pelo mau desenvolvimento de 

uma simulação, resultado da falta de conhecimento do processo do responsável pela 

elaboração.  

Portanto, estes fatos não garantem que qualquer simulação possa ser considerada um 

retrato fiel da realidade. Assim, é preciso ter consciência do que se passa internamente no 

programa a fim de analisar criticamente os resultados, sabendo das suas concordâncias com o 

mundo real e também os seus limites de aplicação. 

2.3 Modelo de estágios teóricos 

O modelo de estágios teóricos é o modelo matemático mais comumente usado em 

colunas de refino.  No mesmo, o número de estágios teóricos é obtido pela multiplicação dos 

estágios reais pela eficiência da coluna. 

O modelo matemático de uma coluna é composto de modelos de individuais dos 

estágios teóricos. Para cada estágio teórico, obtém-se o balanço de massa de componentes 

individuais ou pseudo componentes, da entalpia, e da equação do equilíbrio líquido-vapor. A 

soma destas equações cria o modelo matemático de um estágio teórico. Haydary & Pavlík 

(2009) utilizaram o modelo de estágios teóricos em suas simulações no regime estacionário e 



Dissertação de Mestrado PPGEQ/UFRN   Revisão Bibliográfica  

27 

 

dinâmico de colunas pré-flash e de destilação atmosférica de petróleo, usando o Aspen Plus e 

o Aspen Dynamics, respectivamente. 

2.3.1 Balanço de Massa 

A Figura 2.5 representa o esquema geral do estágio: 

 

Figura 2.5− Esquema do estágio. 

 

O balanço de massa em estado estacionário para um estágio i, de um componente 

j,pode ser escrito como: 

Li−1 xi−1,j + Vi+1 yi+1,j + Fifi,j − Li,j − Viyi,j = 0                                            (2.9) 

No regime dinâmico, o lado direito da Equação (1) não é igual a zero, mas representa 

acúmulo de massa no estágio. 

Li−1xi−1,j + Vi+1yi+1,j + Fifi,j − Lixi,j − Viyi,j =  
d(Wi)xi,j

dѲ
                                  (2.10) 

Em que Wi representa o acúmulo de líquido no estágio. O acúmulo da fase vapor é 

insignificante para pressões inferiores a 10 atm, pois é inferior a 20% do acúmulo de líquido. 
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O acúmulo na fase líquida pode ser calculado como: 

Wi = ρLiATihTi + ρLiADihDi                                                                                   (2.11) 

A equação de Francis pode ser usada para calcular a fluxo molar de líquido através do 

estágio i: 

Li = c√2glwiρLi(hTi − hWi)
1,5----------------------------------------------------------(2.12) 

Em que c é uma constante com o valor em cerca de 0,42. 

2.3.2 Balanço de Energia 

Para o estágio i, no estado estacionário podemos escrever: 

Li−1hi−1 + Vi+1hi+1 + FihFi − Lihi − Vihi + QM − Qs − Qloss = 0---------------(2.13) 

No caso do regime dinâmico, o lado direito representa a acúmulo de de calor no 

estágio. 

Li−1hi−1 + Vi+1hi+1 + FihFi − Lihi − Vihi + QM − Qs − Qloss =
d(Wihi)

dѲ
------- (2.14) 

2.4 Estudo de caso para a simulação dinâmica 

2.4.1 Testes de identificação de processos usados na implementação do controle 

avançado 

Sistemas de controle avançado são empregados em diferentes unidades de processo, 

com melhoria expressiva da estabilidade e variabilidade operacionais e proporcionando a 

otimização econômica da produção. O tipo de controle avançado mais comum implantado nas 

unidades das áreas de petróleo e petroquímica é denominado preditivo (GARCIA,2006). 

Trata-se de um controle que calcula as tendências futuras para as variáveis controladas, tendo 

um caráter antecipatório (feedforward). 
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O sistema de controle avançado atua continuamente sobre as malhas de controle 

regulatório da unidade determinando os valores de seus setpoints, de forma a alcançar os 

objetivos traçados pelo seu algoritmo de otimização. Esta ação do controlador é determinada 

por meio de estratégias de otimização baseadas em dois modelos: um deles dinâmico e linear, 

com o qual é possível estimar o comportamento futuro do processo e o segundo um modelo 

econômico responsável por direcionar as ações de controle para o desempenho econômico 

ótimo. A qualidade destes modelos internos é, portanto, fundamental para o bom desempenho 

do controle avançado. Sendo assim, uma importante etapa do projeto de controle avançado 

consiste na obtenção do modelo matemático capaz de descrever como cada variável 

manipulada ou perturbação pode influenciar as variáveis controladas. Ou seja, todo controle 

antecipatório exige um modelo do processo para fazer a predição. Para isto, são feitos testes 

de identificação da planta. 

Identificar o processo é levantar o modelo do mesmo. O modelo do processo é a 

relação numérica, quantitativa ou matemática, entre suas entradas e suas saídas, com está 

esquematizado na Figura 3.14: 

 

Figura 2.6− Diagrama de blocos da identificação de processo. 

 

Os modelos matemáticos podem ser de dois tipos principais: Modelos teóricos e 

modelos empíricos 

Modelos teóricos: são dados por equações algébricas ou diferenciais, cuja solução 

fornece o comportamento dinâmico ou em estado estacionário do sistema. Neste caso 
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simulações dinâmicas são bastante utilizadas para este fim, entretanto não são utilizadas de 

forma prática pelas dificuldades encontradas na execução e no ajuste das mesmas; 

Modelos empíricos: obtidos através da análise de dados obtidos por experimentação 

com um sistema existente. Essa experimentação envolve a alteração de algumas entradas 

(excitação do processo) e exame do comportamento das saídas do sistema. Este tipo de 

modelagem é amplamente utilizado na implantação de projetos de controle avançado na 

indústria do petróleo e petroquímica. Entretanto, essa experimentação pode causar 

perturbações com possibilidade de provocar parada indevida, perda de rendimentos e 

produção da planta. Em função disto há uma grande dificuldade em conseguir a autorização 

da gerência de produção para executar os testes. 

Na atual prática a identificação de processos por modelo empírico é entendida como 

levantamento de dados experimentais e seu tratamento matemático, visando a obter um 

modelo empírico do sistema. Em última análise, a identificação de processos é entendida 

como uma atividade de ajuste de curvas ou análise de regressão. 

2.4.2 Resposta ao degrau unitário 

Os processos químicos são caracterizados por balanço de massa e de energia, sendo 

tipicamente sistemas de primeira ordem com atraso: A Figura 3.15 mostra o esquema da 

reposta a um degrau unitário. 

 

Figura 2.7 − Resposta a um degrau unitário. 
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A resposta mostra três importantes parâmetros do modelo: 

 Ganho do processo: variação total final (estado estacionário) da variável de 

saída (y), dividida pela variação inicial (tamanho do degrau) da variável de 

entrada. O ganho é uma razão, possui unidades e pode ser calculado pela 

expressão: 

 Tempo morto (td - delay time) é o tempo que leva para o processo começar a 

responder à variação em degrau. 

 Tempo de primeira ordem é o tempo que o processo demora, uma vez iniciada 

a variação, para chegar aos 63% da variação total final. 

Cada unidade tem suas respostas características. Levantar tais respostas é fazer um 

levantamento da identidade da unidade: identificação de processo. 

Para melhor identificar a unidade, são feitos testes, os chamados testes de 

identificação. O mais comum consiste em se alterar as variáveis livres (entrada) com o padrão 

de degrau, registrando-se as variáveis dependentes (saída) para obtenção da resposta frente ao 

degrau unitário. 

Estes testes muitas vezes não são bem aceitos pelas gerencias operacionais uma vez 

que causam perturbações, operação fora do ponto ótimo, risco de parada indevida em função 

da necessidade de aplicação de degraus com valores alto com objetivo de eliminar os ruídos 

da instrumentação da planta. 

Neste cenário, a simulação dinâmica se mostra ser uma solução uma vez que com a 

mesma pode-se obter os dados necessários para que as estratégias do modelo do controle 

avançado sejam implementadas sem a necessidade dos testes de identificação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodologia 
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3 Metodologia 

3.1 Descrição da unidade de destilação atmosférica 

A unidade foi projetada para processar uma carga de aproximadamente 2750 m³/d de 

óleo cru. A alimentação da unidade é feita pelo bombeamento de óleo cru armazenado nos 

tanques de carga. O óleo cru antes de chegar a torre de destilação atmosférica recebe aditivos 

como inibidores de incrustação, desemulsificantes e água abrandada para diminuir a 

deposição de incrustação e facilitar o trabalho das dessalgadoras. Em seguida, o óleo cru 

passa por uma primeira bateria de pré-aquecimento composta por quatro trocadores de calor, 

cuja função é promover o aquecimento do óleo através de trocas térmicas com querosene 

(produto da retificadora), querosene do refluxo circulante, óleo diesel (produto da 

retificadora) e residuo atmosférico (RAT), respectivamente. 

Na próxima etapa, os sais solúveis na água, as impurezas do petróleo e os 

contaminantes que poderiam estar dissolvidos na água, são eliminados na corrente de 

salmoura que sai das duas dessalgadoras. A corrente de óleo proveniente da segunda 

dessalgadora é encaminhada para a segunda bateria de pré-aquecimento, também composta 

por quatro trocadores de calor, que elevam a temperatura do óleo ao valor especificado para a 

entrada no forno. Nesta bateria de trocadores, as trocas térmicas acontecem com o RAT e com 

o óleo diesel do refluxo circulante. 

Depois da segunda bateria de pré-aquecimento, o óleo cru é dividido em duas 

correntes simétricas na entrada do forno, com medição de vazão individualizada. O controle 

destas vazões é efetuado por controladores, cuja função é controlar a vazão de alimentação de 

cada passe do forno de acordo com a diferença de temperatura entre as correntes de saída do 

forno, de forma que o controle tenha como função manter as temperaturas das duas correntes 

de saída do forno iguais, variando, se necessário, a vazão de alimentação de entrada de cada 

passe.  

O óleo cru sai do forno em duas correntes parcialmente vaporizadas, que se juntam. A 

corrente de óleo parcialmente vaporizada é enviada à torre de destilação atmosférica 
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composta por 32 bandejas valvuladas, onde o óleo cru é fracionado em nafta (topo), 

querosene (bandeja 13), óleo diesel (bandeja 26) e RAT (fundo). Nesta torre, procura- se 

sempre vaporizar um pouco mais que o necessário para a obtenção dos produtos laterais e de 

topo. Portanto, o sobrevaporizado (ou overflash) irá se constituir no refluxo líquido dos pratos 

situados entre a retirada do diesel e a zona de flash. A inexistência do sobrevaporizado 

implicará no escurecimento do diesel, pois não haverá refluxo para reter o líquido arrastado e 

os vapores de hidrocarbonetos pesados do flash. 

Existem indicadores de pressão diferencial na torre fracionadora principal, indicações 

de nível na saída de querosene, na saída de diesel, na seção de overflash e nível de fundo. 

A alimentação da torre fracionadora se dá pela zona de flash, sendo a corrente dividida 

mecanicamente em duas fases: uma líquida composta pelos componentes mais pesados e 

outra gasosa composta pelos componentes mais leves. Os gases de topo são encaminhados 

para o condensador e posteriormente ao vaso de topo, cujo controle de pressão determina a 

pressão de topo da torre atmosférica, atuando no envio de gás para flare. O líquido 

condensado neste vaso (nafta) é dividido em duas partes: a primeira retorna à torre como 

refluxo e a segunda parte, que corresponde ao excedente da nafta produzida, é enviada para os 

tanques de nafta petroquímica ou de gasolina, após ser tratada por uma unidade de tratamento 

cáustico convencional. 

O querosene produzido na torre fracionadora é extraído na bandeja 13, sendo parte 

enviado para retificação (Retificadora de Querosene) e parte retornado à coluna na bandeja 9 

(Refluxo Circulante de Querosene) com controle de vazão. O mesmo acontece para o óleo 

diesel, que é retirado da bandeja 26. Parte do mesmo retorna à bandeja 22 como Refluxo 

Circulante de Diesel, via controle de vazão e parte é enviado para retificação (Retificadora de 

Diesel). 

O produto de fundo da torre atmosférica, chamado de resíduo atmosférico (RAT), é 

dividido em duas correntes: a primeira é utilizada como fluido de aquecimento no refervedor 

da torre retificadora de diesel e a segunda corrente é enviada para os pre-aquecedores de óleo 

cru (segunda bateria) e posterior para estocagem. Há a possibilidade também de segregar o 

RAT e vendê-lo como óleo combustível.  
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 As colunas retificadoras de Querosene e retificadora de Diesel, estruturalmente, fazem 

parte de uma única coluna, porém, internamente sua construção não possibilita o contato dos 

dois produtos (querosene e diesel). 

A coluna retificadora de QAV contém seis bandejas valvuladas e recebe este derivado 

produzido que não foi utilizado na recirculação da torre fracionadora. O objetivo desta torre é 

garantir a especificação do querosene, sendo que existe um transmissor de pressão diferencial 

e controle de temperatura de fundo. Os leves do topo retornam para a torre fracionadora, logo 

acima da bandeja 12. O querosene especificado é encaminhado para a primeira bateria de 

trocadores de calor, onde trocará calor com o óleo cru e em seguida irá para a Unidade de 

Tratamento Cáustico Regenerativo. A vazão de retirada do querosene de aviação se dá via 

controle de vazão. 

A coluna retificadora de diesel é composta de 4 bandejas valvuladas e recebe o diesel 

produzido que não foi utilizado na recirculação da torre fracionadora. O objetivo desta torre é 

garantir a especificação do óleo diesel, sendo que existe um transmissor de pressão diferencial 

e controle de temperatura de fundo. O vapor de diesel retorna para a torre fracionadora, logo 

acima da bandeja 25. O óleo diesel especificado é encaminhado para a primeira bateria de 

trocadores de calor, onde trocará calor com o óleo cru e em seguida irá para a estocagem, sob 

controle de vazão. A Figura 3.1 mostra o esquema do processo da unidade de destilação 

atmosférica de petróleo. 
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Figura 3.1 − Esquema do processo 

3.2 Software utilizado: UniSim® Design R400 

O software UniSim®  é um simulador de processos químicos que permite a realização 

da modelagem e simulação de processos químicos em regime permanente e dinâmico. É 

amplamente utilizado pelos engenheiros na otimização de processos, monitoramento de 

desempenho, localização de falhas, melhorias operacionais e gerenciamento de recursos. A 

simulação deve ser realizada com a construção do modelo conceitual para determinar os 

equipamentos básicos requeridos no respectivo processo. Baseado no projeto conceitual, 

pode-se construir o modelo em regime permanente e direcionar uma otimização para 

determinar as condições operacionais mais favoráveis. Em seguida, pode-se realizar o 

dimensionamento e cálculos de custo para o processo do projeto e selecionar uma que seja 

economicamente viável, então realizar a modelagem dinâmica e por fim determinar as 

estratégias de controle apropriadas e sintonia dos controladores. 

A representação de um processo no UniSim®  é denominada flowsheet. Um flowsheet, 

definido de forma genérica, trata-se de um diagrama sistemático que pretende representar de 

uma forma bastante simples, ordenada e facilmente compreensível, as várias fases de qualquer 
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procedimento, processo de fabricação, funcionamento de sistemas ou equipamentos, etc., 

assim como relações de dependência entre elas.  

O PFD (Process Flow Diagram) fornece uma representação gráfica do flowsheet. No 

PFD é onde se incluem as correntes de processo, unidades de operação, colunas de destilação 

e sub-flowsheets, permitindo a construção do diagrama de planta desejado. Utilizando as 

ferramentas disponíveis é possível instalar, deletar, conectar, mudar de posição os objetos, 

verificar e editar suas propriedades.  

3.3 Simulação estacionária 

A seguir serão descritos as etapas usadas para a construção do modelo estático. 

Segundo Garcia (2006), os seguintes passos devem ser seguidos na elaboração do modelo 

estático a ser estudado: 

 Definição da base da simulação; 

 Caracterização da carga do sistema; 

 Definição das operações unitárias envolvidas no processo; 

 Especificação dos graus de liberdade do sistema; 

 Validação do modelo estático; 

 Definição dos estudos da simulação estática; 

3.3.1 Definição da base da simulação 

Inicialmente define-se a base da simulação, isto é, o conjunto de equações para os 

cálculos de equilíbrio, propriedades físico-químicas e termodinâmicas, e o conjunto de 

componentes químicos que serão utilizados. 

Na definição do modelo das propriedades das substâncias envolvidas no sistema em 

estudo, foi especificada a natureza da química dos componentes da simulação. Para a gama de 

compostos presentes nas correntes de processo de uma unidade de destilação de petróleo bruto 

o modelo termodinâmico pode ser representado por equações de estado. O modelo 
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desenvolvido por Peng & Robinson (1976), baseado na equação de estado de Van der Waals, 

prevê com boa precisão as propriedades para os hidrocarbonetos. 

Um Fluid Package é um pacote termodinâmico usado para os cálculos das variáveis de 

estado e das propriedades físicas. Quando se inicia uma simulação no UniSim® ,deve-se 

selecionar o pacote termodinâmico apropriado. 

No Simulation Basis Manager, ao se carregar no botão <ADD> o simulador abre a 

página “Fluid Pakage” onde o usuário tem de seleccionar o “Property Package” de base. 

Neste pacote de base para a estimativa de propriedades, tem-se acesso a uma lista de métodos 

para a estimativa das propriedades dos compostos disponíveis na base de dados do UniSim®. 

O “Property Pkg Filter” permite filtrar a lista de métodos disponíveis, baseado no critério 

apresentado na Tabela 3.1 
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Tabela 3.1− Métodos termodinâmicos. 

Filtro Descrição 

All Todos os “PropertyPackages” 

EOSs Só equações de estado 

ActivityModels Só os modelos de actividade de líquidos 

ChaoSeaderModels 
Exclusivamente os métodos semi-empíricos baseados na equação de 

ChaoSeader 

VapourPressureModels 

 

Somente modelos de pressão de vapor baseados no parâmetro K 

MiscellaneousTypes 
Modelos que não se enquadrem em nenhuma das quatro categorias 

anteriores 

 

A seleção do pacote termodinâmico mais adequado a um dado processo está 

dependente do 

 Do tipo de espécies químicas envolvidas; 

 Das condições (pressão e temperatura) a que estão sujeitas ao longo do 

processo; 

 Do tipo de transformações que ocorrem (condensação, vaporização, 

dissolução, etc.); 

Não existe nenhum método numérico universal que permita reproduzir rigorosamente 

o comportamento de todas as espécies, em todas as condições e para todas as transformações. 
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Assim, na seleção do fluid package mais adequado é necessário ter em consideração as 

especificidades particulares de cada método e ponderar a sua aplicabilidade ao processo que 

se pretende construir. 

3.3.2 Caracterização da carga 

O segundo passo é caracterizar corretamente a composição da alimentação. Refinarias 

podem ser alimentadas com vários tipos de petróleo bruto e sua alimentação não é de uma 

única origem, mas sim de uma mistura de petróleos, que podem variar de 3 a 10 tipos 

diferentes. 

Pacotes de simulação são capazes de caracterizar petróleos se os ensaios de laboratório 

estiverem disponíveis. Os dados básicos de laboratório que são úteis para caracterização de 

petróleo e suas frações são:  

 Dados de destilação, ponto de ebulição  

 Densidade  

 Composição  

 Massa Molar  

 Índice de refração  

 Análise elementar  

 Viscosidade cinemática  

Os dois melhores parâmetros usados para estimativa de outras propriedades são ponto 

de ebulição e densidade, mas se todos estes dados puderem ser obtidos é possível ter uma 

melhor caracterização. É necessário conhecer no mínimo dois destes parâmetros para que se 

possa fazer a caracterização de uma fração de petróleo. 

O software UniSim® Design possui um pacote chamado Oil Caracterization 

Environment, que é uma ferramenta onde as características de um fluído de petróleo podem 

ser representadas mediante o uso de pseudocomponentes: as propriedades físicas, críticas, 

termodinâmicas e de transporte são determinadas para cada um deles, usando correlações e 
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dados de ensaios de laboratório pré-estabelecidos. Na Figura 3.2 está ilustrado o módulo do 

UniSim® Design com a caracterização da carga de Petróleo. 

 

Figura 3.2−Módulo de caracterização da carga. 

 

A desvantagem dessa caracterização da carga é que usando um banco de dados e não o 

real surge o problema inerente de ignorar a variabilidade de propriedades do petróleo bruto 

extraído de campos reais. Ao observar discrepâncias entre os dados de plantas reais e 

simulados, haverá sempre a dúvida se a causa é um erro no processo da modelagem ou de 

uma caracterização de alimentação errada. 

O simulador UniSim® dispõe de diversos métodos de volatilidade, entre as quais se 

pode encontrar:  

 A norma ASTM-D86, usada para fluídos de petróleos médios a leves; 
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 A norma ASTM-D1160, considerada em várias condições de vácuo e usada 

para fluídos de petróleos mais pesados; 

 ASTM-D2887 e o método PEV ( Ponto de ebulição verdadeiro), a qual é 

obtida usando um fracionador em batelada multietapa, onde as destilações são 

feitas em condições atmosféricas ou a vácuo.  

Qualquer uma das provas introduzidas no simulador é convertida internamente numa 

curva TBP, usando metodologias do API tecnical data book. Se nenhum dado de destilação é 

fornecido o Oil Caracterization Environment gera a curva TBP baseada no peso molecular 

médio, densidade ou fator de Watson (UOP) para o fluído. A Figura 3.3 mostra a curva gerada 

pelo simulador. 

 

Figura 3.3− Curva TBP gerada pelo simulador. 

 

O procedimento que UniSim® usa para criar os pseudocomponentes está baseado nos 

dados de entrada, onde o simulador calcula um grupo de curvas de trabalho, que incluem a 

curva de destilação, peso molecular, densidade e viscosidade. Os pseudocomponentes são 

criados a partir de faixas de temperatura que podem ser fornecidas pelo usuário, ou usar o 

default do simulador .A partir das curvas de trabalho, são determinados o ponto normal de 
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ebulição, o peso molecular, a densidade e a viscosidade de cada pseudocomponente. Para 

cada pseudocomponente, o UniSim® calcula as propriedades físicas e críticas. 

Para especificar completamente a carga, é necessário definir a vazão, a temperatura e a 

pressão. A partir dos dados de processo, a carga foi adotada nas seguintes condições: 

Tabela 3.2 −Condições da carga 

Vazão (m³/d) Temperatura (
o
C) Pressão (kgf/cm²_g) 

3600 46 30 

 

3.3.3 Definição das operações unitárias envolvidas no processo 

Caracterizada a carga, o simulador oferece facilidades para especificação das 

operações unitárias envolvidas bem como das correntes que as interligam. A Figura 3.4 

representa o fluxograma do processo simulado. 

 

Figura 3.4 − Fluxograma do processo no simulador. 
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3.3.3.1 Caracterização do arranjo físico da unidade 

 Uma unidade típica de destilação está dividida nas seguintes etapas: 

1ª Etapa: Primeira bateria de trocadores de calor, onde ocorre o pré-aquecimento do 

óleo cru, utilizando-se os produtos da coluna como fluidos de aquecimento em trocadores; 

2ª Etapa: Dessalinização e desidratação do óleo cru, para retirar o máximo de água e 

sais do óleo, que será carga da coluna de destilação; 

3ª Etapa: Segunda bateria de trocadores de calor, que troca calor com correntes de 

maior temperatura permitindo assim uma economia operacional elevada.  

4ª Etapa: Aquecimento no forno. Geralmente, em processos de destilação do petróleo, 

a alimentação de coluna atmosférica é aquecida em temperaturas em torno de 340°-380°C. A 

máxima temperatura possível para a corrente de alimentação é em torno de 377°C, segundo 

Nelson (1969). 

5ª Etapa: Coluna de destilação atmosférica, onde grande parte da carga é vaporizada 

fracionada em diferentes faixas, através de vários estágios. As frações leves se condensam e 

são retirados no topo da coluna e as frações pesadas que não se vaporizam e são obtidas no 

fundo da coluna, onde são levadas para coluna de destilação a vácuo. 

3.3.3.2 Torre de destilação atmosférica 

Para simular a torre de destilação atmosférica foi necessário o conhecimento de alguns 

dados do equipamento, tais como: número de pratos ou estágios teóricos da torre principal e 

retificadoras laterais, número de torres de retificação de produtos laterais, pratos onde são 

realizadas as retiradas de produto, alimentações e injeção de vapor de retificação e tipo de 

condensador.  Essas informações são chamadas de parâmetros da simulação e são mostradas 

na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.3 − Dados da torre de destilação atmosférica. 

(*) A torre possui duas torres de retificação de produtos laterais. São eles, querosene e diesel.(**) A 

torre possui dois refluxos circulantes, QAV e diesel. 

  

Torre de destilação atmosférica 

N
o
 de estágios 33 

Refervedor Não utilizado 

Retiradas laterais 2 

Retificadoras laterais* 2 

Refluxos circulantes** 2 

Carga 

Estágio de alimentação 33 

Retirada lateral de querosene 

Estágio de retirada 14 

Estágio de entrada do produto vaporizado 13 

N
o
 de estágios 6 

Retificação Sim 

Retirada lateral de diesel 

Estágio de retirada 27 

Estágio de entrada do produto vaporizado 26 

N
o
 de estágios 6 

Retificação Sim 

Produto de fundo: Resíduo atmosférico 

Estágio de retirada 33 

Retificação Não 

Refluxo circulante de Querosene 

Estágio de retirada do refluxo circulante 14 

Estágio de retorno do refluxo circulante 10 

Refluxo circulante de Diesel 

Estágio de retirada do refluxo circulante 27 

Estágio de retorno do refluxo circulante 23 
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As Figuras 3.5, 3.6 e 3.7  mostram os valores definidos na tabela 3.3. 

 

Figura 3.5− Conexões de correntes energéticas e materiais da torre. 

 

 

Figura 3.6 − Torres de Stripper. 
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Figura 3.7 − Pump Arounds. 

Estabelecidos os parâmetros da torre especificaram-se 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 

definiram-se algumas das variáveis abaixo:  

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

 Carga térmica do condensador de topo e refluxos circulantes;  

 Pressão no condensador de topo e outros estágios da torre;  

 ΔP na torre ou ΔP por estágio;  

 Pressão nos estágios das torres retificadoras;  

 Vazões de carga, dos produtos, e dos refluxos circulantes;  

 Vazões e condições de temperatura e pressão do vapor de retificação;  

 Razão de refluxo.  
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3.3.4 Especificação dos graus de liberdade para a simulação estacionária 

De modo a tornar o modelo do sistema consistente em termos das condições 

operacionais, foram especificados os graus de liberdade do sistema. Para especificar a carga 

definiu-se a sua vazão, temperatura, pressão e composição. Do mesmo modo para a coluna 

foram especificadas algumas variáveis. 

De acordo com o objetivo da simulação fixaram-se algumas das variáveis citadas 

anteriormente como condições de operação ou variáveis operacionais da torre atmosférica e as 

demais como especificações conforme apresentado na Tabela 3.3.  

A especificação é todo o parâmetro do simulador que represente um objetivo 

operacional, mantido fixo para cada rodada de simulação, sendo definido pelo usuário. Em 

termos de solução numérica do algoritmo, esses parâmetros fazem parte da solução do sistema 

de equações característico da simulação em questão. Já a variável operacional é todo 

parâmetro do simulador que represente uma variável operacional, sendo seu valor fixo para 

cada uma das rodadas de simulação. Difere da especificação por não ser calculado pelo 

algoritmo e da variável flexibilizada por apresentar um valor fixo.  

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. 
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Tabela 3.4− Condições de operação definidas na simulação. 

Descrição Unidade Tipo 

Vazão de alimentação da coluna kg/h Variável operacional 

Temperatura de alimentação °C Variável operacional 

Pressão de alimentação kPa Variável operacional 

Pressão no topo da coluna kPa Variável operacional 

Pressão na base da coluna KPa Variável operacional 

Temperatura do primeiro estágio °C Variável estimada 

Temperatura segundo estágio °C Variável estimada 

Temperatura na zona de flash °C Variável estimada 

Vazão de refluxo circulante de QAV m³/h Especificação 

Diferencial de temperatura do refluxo circulante de QAV °C Especificação 

Vazão de refluxo circulante de Diesel m³/h Especificação 

   °C Especificação 

Temperatura de fundo da retificadora de QAV °C Especificação 

Temperatura de fundo da retificadora de Diesel °C Especificação 

Vazão de QAV m³/h Especificação 

Vazão de Diesel m³/h Especificação 

Temperatura do condensador da torre principal °C Especificação 

Temperatura da panela de retirada de QAV °C Variável flexibilizada 

Temperatura da panela de retirada de Diesel °C Variável flexibilizada 

Diferencial de pressão na torre kPa Variável estimada 

 

Após especificar todas as variáveis atingiu- se o número zero de graus de liberdade 

conforme a Figura 3.8. 
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Figura 3.8 − Aba do programa que mostra as variáveis especificadas (em azul). 

 

A Figura 3.9 representa o ambiente da torre, mostrando com mais detalhes a torre, os 

Pumps Arounds, as Strippers e o condensador. 

 

Figura 3.9 − Ambiente da torre. 
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3.4 Simulação dinâmica 

A seguir será descrita a metodologia para a simulação dinâmica da coluna de 

destilação atmosférica. Para isso, apresentam-se considerações sobre o processo de 

modificação do sistema em estudo (em estado estacionário) para o ambiente dinâmico, com as 

inclusões e modificações adotadas para a simulação a fim de que se proceda à implementação 

das  condições dinâmicas.  

Os seguintes itens devem ser examinados quando se configura uma simulação 

dinâmica: 

 Dimensionamento de equipamentos; 

 Definição de especificações de pressão e vazão; 

 Adição de controladores; 

 Execução da simulaçao dinâmica e acompanhamento da ação dos 

controladores; 

3.4.1 Dimensionamento de equipamentos 

Por não se tratar de uma etapa obrigatória na simulação, o dimensionamento dos 

equipamentos deve ser feito apenas no caso em que se deseja estudar um sistema existente do 

qual se tem as informações de dimensionamento dos equipamentos.  

Nesse caso o dimensionamento é imprescindível para que a simulação possa 

representar com maior fidelidade o sistema real.  

Caso o equipamento simulado não exista ou não seja feito o dimensionamento pelo 

usuário o simulador tratará de dimensioná-lo a partir de considerações internas que não serão 

discutidas nesse trabalho. 

O dimensionamento da coluna consiste em informações que dizem respeito ao volume 

do refervedor, condensador e dimensões da seção de pratos. Vale salientar que o processo em 

estudo não possui refervedor, logo, foram dimensionados apenas os dois últimos. 
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Um tamanho adequado dos vasos é importante para simulação dinâmica. O hold-up do 

vaso afeta a resposta transiente conforme ocorrem variações no regime. Além disso, o 

tamanho do vaso afeta o cálculo da pressão que está associado com o equipamento.  

Na aba Rating da janela propriedades da coluna, pode-se entrar com as informações a 

respeito da dimensão da coluna. Além disso, na mesma aba, existem três funcionalidade para 

dimensionar outros equipamentos que estão no sub-fluxograma da coluna. 

No modo estacionário, tem-se a liberdade para especificar o perfil de pressão que se 

deseje. No modo dinâmico, o perfil da coluna é calculado pela hidráulica do prato. Assim, a 

perda de carga de cada prato é função da geometria (diâmetro, altura e comprimento do 

vertedouro e do espaçamento do prato). Além disso, o condensador, o refervedor, e a pressão 

serão baseados no perfil de pressão. Se o perfil do estado estacionário não for o mesmo, as 

pressões e as vazões irão oscilar até que um equilíbrio se estabeleça. À medida que o perfil da 

coluna oscila, ela pode se tornar instável. Assim um perfil da coluna apropriado baseado nos 

cálculos hidráulicos deve ser configurado antes de passar para o modo dinâmico. A Figura 

3.10 mostra os dados que foram inseridos referentes à geometria de cada prato. 

 

Figura 3.10 − Dimensionamento referente a geometria dos pratos da coluna. 
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3.4.2 Definição das especificações de pressão e vazão 

Antes da transição para dinâmico, a simulação deve ser modificada para garantir que 

haja um gradiente de pressão para cada um dos fluxos. Essa queda de pressão é necessária 

porque a vazão é determinada em função da perda de carga através da planta. Sem o 

diferencial de pressão, não haverá fluxo. 

Na simulação dinâmica, uma solução simultânea da relação pressão-vazão pelo 

fluxograma requer que o usuário faça especificações específicas do dinâmico.  A possível 

especificação de pressão ou vazão inclui: 

 Especificação de pressão na corrente material 

 Especificação de vazão na corrente material 

 Determinação da perda de carga pelos equipamentos 

 Cálculo das resistências (para válvulas) 

 Cálculo das condutâncias (para os equipamentos de processo) 

 As especificações de pressão/vazão são realizadas na página Specs da aba 

Dynamics da operação unitária. 

As especificações de pressão/vazão são realizadas na página Specs da aba Dynamics 

da operação unitária. Na Tabela 3.5 há algumas regras que foram utilizadas. 
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Tabela 3.5 − Especificações do modo dinâmico. Fonte: Manual do UniSim®   

Especificação do Modo Dinâmico 

Correntes de fronteira 

Insira uma válvula em todas as correntes de fronteira (correntes de 

alimentação/produtos) do fluxograma que não estão conectadas aos 

dispositivos de condutância (trocadores de calor, aquecedores e 

resfriadores) 

Especificação de Pressão 
Coloque especificação de pressão em todas correntes de fronteira 

(correntes de alimentação/produtos) do fluxograma 

Coluna de Destilação 

Coluna de destilação com condensadores requer uma especificação extra 

em torno do condensador. Faça uma especificação de vazão para o 

refluxo. 

Válvulas 
Use a “relação de pressão/vazão” como especificação dinâmica para 

válvulas. 

Valor K 
Use “valor global K” como especificação dinâmica para resfriadores, 

aquecedores, trocadores de calor e caixas-fria. 

Gradiente de Pressão 

Assegure-se que haja um gradiente de pressão pelo fluxograma. Ainda 

mais, assegure-se de fazer especificações consistentes de perdas de 

carga. Diferencial de pressão é a força motriz para vazão do processo. 

Dimensionamento de pratos 
Use a utilidade Tray Sizing para estimar a geometria da coluna e o perfil 

de pressão. 

Misturadores 
Use a opção Equalize All como especificação de pressão para 

misturadores. 

Divisores de correntes (“T”) 
Remova Use Splits como especificação do modo dinâmico em divisores 

de correntes. 

Equipamento de Fluxo 

(bombas , compressores, 

turbinas). 

Use a eficiência e  Head ou pressão de saída como especificação do 

modo dinâmico para equipamentos de fluxo. As curvas do compressor 

ou de bombas, se disponíveis, são excelentes especificação do modo 

dinâmico. 

Hold-ups 
Assegure-se de dimensionar adequadamente os equipamentos com hod-

up. 
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3.4.3 Adição de controladores 

Os controladores foram adicionados à simulação usando os mesmo métodos para as 

operações unitárias. O controlador PID na caixa de ferramenta representa esta operação. Com 

o controlador instalado realizou-se a inclusão das informações a seguir: 

 Definição das conexões necessárias para Process Variable Source e Output 

Target Object; 

 Definição de valores mínimos e máximos para a variável de processo (PV); 

 Dimensionamento da válvula – faixa do controlador. Isto não é necessário se 

uma válvula foi escolhida como Output Target Object; 

 Ação do controlador: reversa ou direta. 

 Parâmetros de sintonia PI (PV Mínimo, PV Máximo, SP, Kc, Ti); 

 Modo do controlador: Off, Manual, ou Automático; 

3.5 Estudo de caso da simulação dinâmica 

O estudo de caso da simulação dinâmica foi realizado utilizando dados de entrada e 

saída dos testes de identificação do projeto de implantação do controle avançado da unidade 

em estudo. 

Na Tabela 3.6 estão apresentados os valores dos degraus de cada variável manipulada 

que foram aplicados durante os testes de identificação de forma a identificar os ganhos de 

processo. 

 

 

Tabela 3.6 − Degraus de cada variável manipulada. 

Tags Descrição  Degraus 
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Assim sendo, de posse da simulação dinâmica aplicaram-se os mesmos valores dos 

degraus nas mesmas variáveis manipuladas na simulação e observou-se a variação da variável 

controlada. Com o valor da variação e com degrau pode-se calcular o ganho do processo de 

cada variável. As Figuras 3.11, 3.12 e 3.13 mostram esse procedimento. 

FIC-270.011 Vazão para os passes do forno ( m³/h) +- 2.0 

FIC-270.012 
Vazão para os passes do forno ( m³/h) 

+- 2.0 

TIC-270.040 Tempetatura de saída do forno (°C) +- 4.0 

TI-270.050 Temperatura de topo da Fracionadora (°C) +- 3.0 

PIC-270.030 Pressão de topo da fracionadora ( kgf/cm²_g) +- 0.04 

TIC-270.063 Temperatura de retificação de QAV (°C) +- 3.0 

FIC-270.010 Vazão de diesel (Produto) ( m³/h) +- 1.0 

FIC-280.008 Vazão de QAV (Produto) ( m³/h) +- 1.0 
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Figura 3.11 − Controlador da temperatura de topo da torre fracionadora no estado estacionário. 

 

Figura 3.12− Alteração do valor de ajuste do controlador da temperatura de topo da torre fracionadora. 
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Figura 3.13 − Controlador da temperatura de topo da torre fracionadora no novo estado estacionário. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados e Discussões 
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4 Resultados 

4.1 Comparação da simulação estacionária com o processo real 

A calibração da simulação estacionária foi realizada com os dados reais gerados em 

um momento em que a unidade estava estável. A coleta dos dados foi realizada com o 

software Plant Information (PI). 

O PI foi utilizado para se obter o histórico das variáveis operacionais que foram  

analisadas no estudo. O Plant Information é um sistema de aquisição de dados capaz de 

visualizar tanto os dados de tempo real como históricos do processo, eliminando as ilhas de 

informação e concentrando, em uma única base de dados, informações sobre todas as áreas de 

uma planta. Esta base funciona com características superiores a um banco de dados 

convencional, com uma grande capacidade de compactação dos dados e alta velocidade de 

resposta à consulta em sua base histórica. 

O PI é um dos sistemas de maior importância para a monitoração das unidades, que 

recolhe, arquiva e processa dados operacionais dos sistemas de automação e controle das 

unidades. 

Uma das funcionalidades deste sistema é o PI-DataLink™ que é capaz de estabelecer 

uma conexão direta entre o PI System™ e o Microsoft Excel™, possibilitando a análise de 

dados da planta em tempo real ou pelo seu histórico. 

Foram analisados os seguintes parâmetros na comparação entre a simulação realizada 

no UniSim®  e os dados reais da planta.  

Quanto à operação analisou-se:  

 Temperatura do condensador, de topo e da zona de flash (fundo da coluna) da 

torre principal; 
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 Vazão de refluxo circulante de QAV e Diesel; 

 Diferencial de temperatura dos refluxos circulantes de QAV e Diesel; 

 Temperaturas das panelas de retirada de QAV e Diesel; 

 Temperatura de fundo das retificadoras de QAV e Diesel; 

 Pressão do condensador, do topo e da zona de flash (fundo da coluna) da torre 

principal; 

Os resultados são apresentados na Tabela 4.1. Nela são comparados os resultados 

obtidos da simulação realizada no UniSim®  com os dados reais do processo (obtidos no Plant 

Information-PI). 
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Tabela 4.1 − Comparação entre a simulação e o processo real. 

Parâmetros Real Simulação Unidade 
Erro 

relativo 

Temperatura do condensador 49,99 50,0 °C 
0,01 

Temperatura de topo 122,4 122 °C 
-0,4 

Temperatura fundo 382,0 383,0 °C 
1 

Vazão de Refluxo Circulante de QAV 42 42 m³/h 
0 

Vazão de Refluxo Circulante de Diesel 38 38 m³/h 
0 

Diferencial de temperatura do refluxo circulante de 

QAV 
49,6 49,6 °C 

0 

Diferencial de temperatura do refluxo circulante de 

Diesel 
67 67 °C 

0 

Temperatura da panela de retirada de QAV 198 195 °C 
-3 

Temperatura da panela de retirada de Diesel 286,7 287 °C 
0,3 

Temperatura de retificação do QAV 195 195 °C 
0 

Temperatura de retificação do DSL 297 297 °C 
0 

Vazão de retirada de QAV 16,80 16,80 m
3
/h 

0 

Vazão de retirada de DSL 30,8 30,80 m
3
/h 

0 

 

Verifica-se que o desvio obtido é bem pequeno, demonstrando que a simulação está 

calibrada e pode ser utilizada para representar o processo real. 
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Quanto aos produtos obtidos confrontou-se:  

 Rendimento volumétrico (razão das vazões dos produtos pela carga); 

 Curva de destilação ASTM D-86; 

Os resultados obtidos, quanto ao rendimento volumétrico do QAV e Diesel são estão 

resumidos na Tabela 4.2. As curvas de destilação ASTM D-86 são apresentadas nas Figuras 

4.1, 4.2 e 4.3. A validação das simulações foi realizada com os dados gerados em um teste 

corrido na planta industrial.  

Tabela 4.2 − Rendimento volumétrico dos produtos. 

Parâmetros Simulação Real Unidade Erro relativo 

Rendimento volumétrico do QAV 0,112 0,112 m³/dia 0 

Rendimento volumétrico do Diesel 0,203 0,203 m³/dia 0 

 

 

Figura 4.1 − Curva de destilação ASTM D-86 para a nafta. 
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Figura 4.2 − Curva de destilação ASTM D-86 para o QAV. 

 

 

Figura 4.3 − Curva de destilação ASTM D-86 para o Diesel. 
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impossível prever a quantidade de gás que é produto de topo e que é produzido junto com a 

nafta no vaso de topo. 

A simulação desenvolvida nesse trabalho foi capaz de representar satisfatoriamente os 

resultados obtidos no ambiente industrial, sendo recomendado para avaliações usuais ao dia a 

dia do engenheiro de acompanhamento.  

As diferenças encontradas entre os resultados da simulação e os dados de planta 

podem ser atribuídas a problemas referentes à caracterização da carga, problemas 

relacionados à instrumentação, ou falta dela, influência de distúrbios não medidos e 

simplificações inerentes à modelagem matemática dos processos envolvidos. 

Essas diferenças de maneira alguma comprometeram a confiabilidade da ferramenta, 

sendo essas compatíveis com os erros esperados em qualquer metodologia de modelagem. 

4.2 Análise de sensibilidade das variáveis 

Para validar a simulação estacionária, torna-se necessário determinar os limites de 

convergência da simulação. De acordo com Secchi et al.(2006) a análise de sensibilidade 

fornece informações sobre as respostas do processo  frente a modificações em variáveis 

manipuladas. 

Utilizou-se os estudos realizados por Bohorquez (2008), o qual em seu trabalho 

realizou estudos de análise de sensibilidade para a fracionadora principal.  

Para realizar a análise de sensibilidade da fracionadora foi calculado o GAP, Equação 

4.1, o qual avalia o grau de separação entre dois cortes adjacentes de petróleo. O GAP pode 

ser expresso da seguinte forma: 

GAP = T5% Pesado – T95% leve                                                                     (4.1) 

Sendo: T5% Pesado a temperatura que corresponde a 5% vaporizado em volume do 

produto mais pesado na curva de destilação ASTM e T95% leve a temperatura que 

corresponde a 95% vaporizado em volume do produto mais leve na curva ASTM. 
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A Figura 4.4 mostra as curvas de destilação ASTM D86 para as correntes de QAV e 

DSL para condições operacionais da simulação padrão que resultam num GAP de 19,6 C. 

 

Figura 4.4 − Curva de destilação ASTM D86 (GAP=19,6ºC). 
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maior será o refluxo interno da coluna, e, consequentemente maior o GAP. Entretanto não é 

possível aumentar a temperatura de alimentação acima de 398°C uma vez que pode ocorrer a 

formação de coque nas serpentinas do forno, e, consequentemente danificar este equipamento. 
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Tabela 4.3 − Efeito da temperatura de alimentação da torre atmosférica no Gap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura da alimentação da torre atmosférica 

(°C) 
T5%DSL T95%QAV GAP 

378 253,313095 233,7337 19,57944 

380 253,29923 233,4337 19,86557 

382 253,331019 233,1476 20,18343 

384 253,372369 232,872 20,50036 

386 253,417335 232,6053 20,81199 

388 253,459933 232,3461 21,11382 

390 253,501036 232,0923 21,40869 

392 253,510412 231,844 21,66646 

394 253,515484 231,5995 21,91598 

396 253,517605 231,3586 22,159 

398 253,51658 231,1211 22,39546 
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Em seguida, foram feitas variações na pressão da corrente de alimentação da torre 

atmosférica, calculando-se os valores dos fluxos de saída de QAV e DSL assim como o GAP 

entre estas duas correntes. Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados das simulações. 

O GAP é sensível a variação da pressão de alimentação. Quanto menor a pressão de 

alimentação da torre atmosférica, maior será a fração vaporizada de petróleo, e maior será o 

refluxo interno da coluna, e, consequentemente, maior o GAP. Entretanto não é possível 

diminuir a pressão de alimentação da torre atmosférica abaixo de 50 kPa pois a pressão do 

condensador é equalizada com o sistema de alívio e queima de gás. Ou seja, 50 kPa é a 

pressão mínimo de forma que os gases de topo sejam enviados para este sistema. 

 

Tabela 4.4− Efeito da pressão da alimentação da torre atmosférica sobre o GAP. 

Pressão da alimentação da torre 

atmosférica (kPa) 
GAP 

DSL 

(kgmole/h) 
QAV(kgmole/h) 

50 21,02675 110,6722708 91,95676028 

60 20,8522 110,4971347 91,93331395 

70 20,69079 110,3379497 91,90365208 

80 20,54529 110,1862566 91,87690795 

90 20,41304 110,0444241 91,85232037 

100 20,29126 109,9050196 91,82991067 

110 20,17857 109,7692486 91,80892409 

120 20,07375 109,6362575 91,78917414 

130 19,97603 109,5044442 91,77052639 

140 19,88442 109,372792 91,75241537 

150 19,79903 109,2394344 91,73561984 

160 19,71945 109,1033532 91,71951448 

170 19,64474 108,9616988 91,70441587 

180 19,57825 108,8117518 91,68853819 
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Outras variáveis que foram utilizadas para a análise de sensibilidade foram a 

Temperatura de destilação de 85% do diesel e o do ponto final de ebulição do QAV (PFE).. 

Ambas são especificações de combustíveis. 

A temperatura de destilação de 85% do diesel corresponde a temperatura na qual 85% 

do volume do produto é destilado. Essa análise visa controlar o teor de frações pesadas no 

óleo com objetivo de minimizar formação de depósitos no motor, emissões gasosas de 

hidrocarbonetos não queimados, fumaça e óxido de nitrogênio. 

A volatilidade do QAV e a capacidade de vaporização a diferentes temperaturas são 

determinadas pela destilação. São limitados a temperatura dos 10% recuperados, para 

assegurar a presença de leves que facilitam a partida do motor e, do ponto final de ebulição, 

para restringir as frações pesadas que dificultam a vaporização completa do combustível. Para 

o caso em estudo foi feito a análise de sensibilidade para o ponto final de destilação do QAV. 

As Tabelas 4.5 e 4.6, apresentam os resultados da Temperatura de destilação de 85% 

do diesel (T85%) e do PFE do QAV para variações da pressão do condensador e temperatura 

de topo da fracionadora.. Verifica-se que quanto menor a pressão do condensador, maior será 

a fração vaporizada de petróleo, e maior será o refluxo interno da coluna, e, 

consequentemente, menores a T85% DSL e PFE do QAV 
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Tabela 4.5 − Efeito da pressão do condensador no T85% do diesel e no PFE do QAV. 

 

 

 

 

Pressão no condensador T85% DSL PFE do QAV 

82 369,9395 244,6913 

84 370,0568 244,7228 

86 370,1769 244,758 

88 370,3029 244,795 

90 370,4279 244,8361 

92 370,5615 244,8786 

94 370,6973 244,9257 

96 370,8384 244,9774 

98 370,9855 245,0353 

100 371,1387 245,1003 

102 371,2976 245,1729 

104 371,4616 245,2537 

106 371,6298 245,3425 

108 371,8043 245,4391 

110 371,985 245,5432 

112 372,1723 245,6553 

114 372,3671 245,7767 

116 372,5699 245,909 

118 372,7813 246,0521 

120 373,0021 246,2115 

122 373,2324 246,3929 

124 373,4798 246,6157 

126 373,7208 246,871 

128 373,9682 247,2386 
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Tabela 4.6 − Efeito da temperatura de topo da fracionadora na T85% do diesel e na PFE do QAV. 

Temperatura de topo T85% DSL Tfinal QAV 

117 363,6 241,5 

118 364,6 241,6 

119 365,6 242 

120 366,6 242,5 

121 367,9 243,2 

122 370,3 244,8 

4.3 Resultados para o estudo de caso da simulação dinâmica 

Ainda na Tabela 4.7 estão apresentados os resultados do estudo de caso da simulação 

dinâmica. Os dados de entrada são as variáveis manipuladas, ou seja, as variáveis que a 

operação podem ter os valores de ajuste alterados, de forma a realizar o controle das variáveis 

operacionais, que neste trabalho denominam-se variáveis de saída. 

Na Tabela 4.7, têm- se os ganhos de processo de cada variável de processo, obtidos 

durante os testes de identificação do projeto de implementação do controle (identificados 

como o número 1) e os calculados pela simulação dinâmica avançado da unidade industrial 

em estudo (identificados como o número 2). 
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Tabela 4.7 – Ganhos das variáveis de controle obtidos na planta industrial (1) e pela 

simulação dinâmica (2) 

 

Manipuladas 

Saída FIC011.CV FIC012.CV TIC040.SP TIC050.SP PIC030.SP TIC063.SP FIC008.SP FIC010.SP 

FI004 
1 1,0380 1,1300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

PIC030.CV 
1 0,3440 0,3440 0,0000 -2,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2840 

2 0,4500 0,5100 0,0000 -3,5667 0,0000 0,0000 0,0000 0,4400 

TI051 
1 -0,1100 -0,1100 0,9900 0,6360 -55,6300 0,0000 2,1000 0,2670 

2 -0,2300 -0,2500 1,1000 0,6333 62,5000 0,0000 2,8358 0,6358 

TI052 
1 -0,2770 -0,2830 1,7900 1,0500 -39,0000 0,0000 6,1000 0,9820 

2 -0,4100 -0,3900 1,8500 0,9330 97,5000 0,0000 5,8955 1,5607 

TI071 
1 0,2390 0,1600 0,9100 1,2800 -52,4000 0,8700 0,0000 0,0000 

2 0,3200 0,2900 0,8750 0,9200 45,0000 0,9800 0,0000 0,0000 

FIC008.CV 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,3200 0,0000 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,1000 0,0000 

FIC010.CV 
1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,6800 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,6600 

DSLT85% 
1 -1,4700 -1,2000 0,5500 3,0050 -83,6000 0,0000 2,0300 1,4400 

2 -1,6500 -1,2300 0,6000 2,8000 209,0000 0,0000 1,8800 1,3200 

DSLPF 
1 -0,4200 -0,2930 0,0000 1,6600 0,0000 0,0000 2,3300 0,0000 

2 -0,6700 -0,4600 0,0000 1,3000 0,0000 0,0000 2,4300 0,0000 

QAVPF 
1 -0,2120 -0,2120 0,4470 0,9550 0,0000 0,3020 0,8060 0,0000 

2 -0,3200 -0,2700 0,3500 0,8300 0,0000 0,4200 0,6800 0,0000 

QAVCONG 
1 0,0000 0,0000 0,0000 1,1200 -70,2000 0,0000 0,6850 0,0000 

2 0,0000 0,0000 0,0000 1,4000 -78,8700 0,0000 0,6100 0,0000 

FIC023 
1 0,0000 0,0000 0,0000 -3,9500 0,0000 70,2600 0,0000 0,0000 

2 0,0000 0,0000 0,0000 -4,2000 -776,0000 73,6000 0,0000 0,0000 

Rend_DSL 
1 -0,1800 -0,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6670 

2 -0,2100 -0,2300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6600 

Rend_QAV 
1 -0,1170 -0,1200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6000 0,0000 

2 -0,1300 -0,1100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5600 0,0000 

TI036 
1 -0,6360 0,0000 1,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 -0,6900 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

TI037 
1 0,0000 -0,6700 0,9730 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0000 -0,7700 1,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

FIC018 
1 0,0000 0,0000 2,9600 -3,1700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 0,0000 0,0000 2,7700 -3,0000 -127,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Legenda: 

SP: Set-point; 

CV: Abertura da válvula de controle. 

Descrição das variáveis: 

FI004: Medição de vazão de carga; 

FIC008: Medição e controle de vazão de retirada de Querosene; 

FIC010: Medição e controle de vazão de retirada de Diesel; 

FIC011: Medição e controle de vazão do passe 1o passe do forno; 

FIC012: Medição e controle de vazão do passe 2o passe do forno; 

FIC018: Medição e controle de vazão de refluxo de topo da torre fracionadora; 

FIC023: Medição e controle da vazão do fluido quente utilizado para retificação; 

PIC030: Medição e controle de pressão do vaso de topo da torre fracionadora; 

TI036: Medição de temperatura de saída do passe 1o doforno; 

TI037: Medição de temperatura de saída do passe 2o doforno; 

TIC040: Medição e controle de temperatura de saída do forno; 

TIC050: Medição e controle de temperatura de topo da torre fracionadora; 

TI051: Temperatura da panela de retirada de Querosene; 
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TI052: Temperatura da panela de retirada de Diesel; 

TI063: Temperatura de retorno de Querosene para a torre T-27003; 

TI071: Temperatura de Querosene retificado; 

DSLT85%: Temperatura de vaporização de 85% do diesel; 

DSLPF: Ponto de fulgor do diesel; 

QAVPF: Ponto de fulgor do Querosene; 

QAVCONG: Ponto de congelamento do Querosene; 

Rend_DSL: Rendimento de diesel; 

Rend_QAV: Rendimento de Querosene. 

Durante os testes de identificação do processo para a obtenção do controle avançado 

observou-se comportamento inesperado nos modelos da variável PIC-030, e, 

consequentemente, a mesma não foi incluída nos modelos do controlador. Veja que nos testes 

de identificação a aplicação de um degrau positivo na variável em analise proporcionou uma 

redução nas temperaturas de panelas do querosene (TI051) e do diesel (TI052), ou seja, o 

aumento de pressão ocasionou uma diminuição do perfil de temperatura da torre fracionadora. 

Entretanto, este fenômeno não ocorre na prática, pois um acréscimo nesta variável diminuirá a 

porcentagem vaporizada na zona de flash o que acarretará em uma maior produção de resíduo 

atmosférico, e desta forma, aumentando a temperatura das panelas de querosene e diesel, 

considerando as vazões de retirada destes derivados constantes. 

Todavia a simulação dinâmica apresentou resultados coerentes da variação da pressão 

com o perfil de temperatura da torre atmosférica, ou seja, os ganhos desta variável com as 

temperaturas de panela de querosene e diesel foram positivos.   
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Comparando-se os ganhos das outras variáveis obtidos nos testes de identificação, os 

quais foram utilizados na configuração do controlador multivariável, com os da simulação 

dinâmica, verifica-se que os mesmos têm sinais iguais e valores aproximados, ou seja, há uma 

total coerência dos resultados desta com os fenômenos físicos observados na teoria e na 

prática do processo de destilação atmosférica de petróleo. 

As Figuras 4.5 e 4.6 apresentam o comportamento dinâmico da planta industrial e da 

simulação da temperatura de panela (TI-051) quando é dado um degrau na da vazão de 

retirada do Querosene (FI-008) e da temperatura de panela (TI-052) quando é dado um degrau 

na vazão de retirada do diesel (FI-010). 

Em ambos os casos, a dinâmica do processo real e da simulação estão totalmente 

coerentes. Entretanto, observa-se que no caso da simulação o novo estado estacionário foi 

atingido um pouco mais rápido. Isto pode ser explicado pela natureza da tecnologia dos 

medidores atuais de temperatura, que responde lentamente as perturbações do processo. No 

caso da simulação isto não ocorre uma vez que os dados de temperatura são obtidos 

instantaneamente. 

 

Figura 4.5 −  Resposta dinâmica do TI-051. 
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Figura 4.6 − Resposta dinâmica do TI- 052. 
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5 Conclusões  

A simulação no modo estacionário foi comparada com dados reais da planta em um 

período em que a mesma estava estável, logo esta representa satisfatoriamente a planta 

industrial. As diferenças encontradas entre os resultados da simulação e os dados reais 

(medidos em instrumentos de campo e em laboratório) muito provavelmente ocorreram por 

problemas na caracterização da carga, pelas incertezas das medições dos instrumentos e 

analisadores de processo e de laboratório e pelas simplificações inerentes à modelagem 

matemática dos processos envolvidos.  

Essas diferenças são compatíveis com os erros esperados em qualquer metodologia de 

modelagem. 

Por meio da analise de sensibilidade verificou-se que a simulação estacionária tinha 

robustez para modelagem do processo dinâmico na mesma. 

Os ganhos das variáveis obtidos nos testes de identificação na unidade, os quais foram 

utilizados na configuração do controlador multivariável, são praticamente iguais aos da 

simulação dinâmica. Desta forma, conclui-se que a simulação dinâmica representa a planta 

industrial no regime transiente, ou seja, a simulação consegue prever o comportamento 

dinâmico da unidade frente a variações nos valores de ajustes dos controladores e a 

perturbações. Em outras palavras, há uma total coerência dos resultados desta com os 

fenômenos físicos observados na teoria e na prática do processo de destilação atmosférica de 

petróleo. 
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