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Resumo – Este trabalho visa o levantamento de modelo matemático aplicado ao 

processo de produção de resinas acrílicas utilizando-se reatores semi-batelada com 

serpentina meia cana. O modelo obtido foi validado contra os dados experimentais 

coletados durante as etapas pertinentes ao processo de produção. Tal modelo foi 

implementado em sistema digital de controle para execução em tempo real. Os 

objetivos principais da implementação buscaram minimizar o choque térmico na 

serpentina e reduzir o desperdício de energia, predizendo o comportamento dos set-

points nas fases de transição de temperatura do meio reacional. Adicionalmente o 

modelo proposto permite um controle mais seguro do processo haja vista que a reação 

em questão é extremamente exotérmica. Atualmente o modelo matemático esta em 

fase de avaliação prática e os resultados preliminares obtidos sugerem uma boa 

aproximação entre os valores teóricos e os simulados. 

 

Palavras Chave – reator químico; controle de temperatura; modelo 

fenomenológico 
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Abstract – This paper presents the mathematical model applied to acrylic resin 

production process using half-coil jacketed semi-batch reactor. The model was 

validated considering the use of experimental data obtained during plant operation.  

The model has been implemented in digital control system, running in real time. 

 The targets of the model are minimization of the thermal stress in the heating coil and 

energy losses by means of the set-points behavior prediction typically used in the 

temperature transition phases of reaction mass. Additionally, the proposed model 

allows a more safe process control considering the fact that the reaction is extremely 

exothermic. Presently the mathematical model is being practically evaluating and the 

preliminary result suggests a good approximation between the theoretical and 

simulated values. 

 
 

Key words: chemical reactor; temperature control; phenomenological model
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Capítulo 1 – Introdução 
 
 
1.1. Justificativa para a realização deste trabalho 

Mesmo aplicando controles avançados como PID com ganhos escalonados, self-tuning e 

auto-tuning o processo em batelada diferentemente do processo contínuo não possui um 

valor de referência de operação fixo ao longo do ciclo de produção. O processo é iniciado à 

temperatura ambiente com a elevação gradual da temperatura da massa até que a mesma 

atinja a temperatura de reação. Uma vez finalizada a fase de reação a massa dentro do 

reator é então resfriada novamente até temperaturas próximas à do ambiente. Embora 

distintas estratégias de controle sejam definidas para cada etapa do processo (rampa de 

aquecimento, controle da massa reacional e rampa de resfriamento), a transição entre uma 

etapa e outra causa oscilações no controle de temperatura, prejudicando a qualidade do 

produto, vida útil do reator, consumo desnecessário de energia e eventuais riscos a 

segurança do processo. 

Aumentar a vida útil do reator é o principal benefício esperado do estudo, haja visto que as 

variações bruscas de ciclo térmico causam sérios danos às serpentinas do reator. As fotos 

apresentadas nas figuras 1.1 e 1.2 a seguir são exemplos reais das ocorrências de fratura 

de serpentina causada por variação de ciclo térmico. 

Melhorando o controle de temperatura também se obtém uma menor variação no peso 

molecular da resina, melhorando assim a qualidade do produto. Convém salientar também 

que o controle de temperatura é fundamental para diminuir possibilidade de ocorrência de 

reação descontrolada, dada as características do processo de poder apresentar reação 

exotérmica violenta. 
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Figura 1.1 – Fratura da serpentina 

 

Figura 1.2 – Detalhe da serpentina 

 

 

1.2. Objetivos deste trabalho 

Desenvolver, implementar e validar modelo matemático a ser usado no controle de 

temperatura de reator do tipo semi-batelada aplicado em processo de produção de resinas 

acrílicas.  
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Este modelo matemático é também conhecido com software sensor. Trata-se de um sensor 

virtual que permite inferir o valor de temperatura da massa reacional com base na medição 

de outras propriedades de interesse que estejam disponíveis no sistema em estudo, tais 

como: vazão de fluido térmico, temperatura de entrada e saída de fluido térmico e massa 

reacional alimentada. 

 

1.3. Estrutura desta dissertação de mestrado  

Com o intuito de se alcançar o objetivo proposto neste trabalho, o texto apresenta a seguinte 

estrutura: 

No Capítulo 1 são apresentadas as motivações e objetivos usados no desenvolvimento 

deste trabalho de pesquisa bem como a organização do texto.  

No Capítulo 2 é apresentada uma visão do processo de produção de resinas acrílicas em 

reator semi-batelada e as estratégias de controle de temperatura empregadas. 

No Capítulo 3 é apresentada uma revisão bibliográfica pertinente ao assunto abordado 

neste trabalho. 

No Capítulo 4 são mostradas as equações matemáticas e os balanços de energia que 

levaram a construção do modelo de simulação em ambiente SIMULINK®.  

No Capítulo 5 são abordadas teorias voltadas ao cálculo do coeficiente global de troca 

térmica utilizando-se parâmetros físico-químicos e detalhes construtivos do reator.  

No Capítulo 6 são apresentados os materiais e equipamentos utilizados, bem como a 

metodologia empregada para o desenvolvimento do trabalho.  

No Capítulo 7 são mostrados os resultados obtidos com o uso do sistema estudado e 

também os obtidos com o modelo matemático. 

No Capítulo 8 são apresentadas as conclusões a que se chegou com o desenvolvimento 

das atividades contidas no escopo desta dissertação de mestrado. São discutidas as causas 

dos desvios encontrados com os dados teóricos e as sugestões de continuidade de 

trabalhos a respeito do tema. 
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No Apêndice A são descritas as técnicas de controle bem como o controlador 

empregado nas malhas de controle de temperatura de fluido térmico e massa 

reacional do processo estudado. 

 

Capítulo 2 - Considerações sobre reatores semi-

bateladas e controles aplicados. 

 

2.1. Considerações gerais sobre o processo de produção de resinas acrílicas 

O processo típico de produção de resina acrílica consiste em carregar previamente o reator 

com solvente orgânico, aquecer até a temperatura de reação que é por volta de 150°C e 

então iniciar a transferência simultânea de monômero e iniciador com vazão controlada. 

Normalmente alguns minutos após iniciada a transferência tem início a reação exotérmica, 

baseada nas experiências práticas obtidas nos processos de produção de resinas acrílicos 

atualmente feitos nos reatores da planta da BASF S.A divisão tintas automotivas. 

O fluxograma simplificado apresentado na figura 2.1 ilustra este processo, onde temos; 

tanque de monômero, tanque de iniciador, reator , tanque de diluição e tanque pulmão.  

O tanque pulmão não é parte integrante do processo de reação, o mesmo tem função de 

segurança, recebendo a massa do reator caso haja uma elevação de pressão com ruptura 

de discos de segurança contra sobre pressão. 

O tanque de diluição normalmente de maior volume que o reator recebe a massa 

polimerizada para que seja feito ajuste de viciosidade através da adição de solvente.   

O processo descrito é chamado de dual feeding porque monômero e iniciador ficam em 

tanques separados e são transferidos simultaneamente ao reator com vazão controlada 

através de medidores mássicos. 

Existe outro processo no qual o monômero e os iniciadores são misturados em um mesmo 

tanque e depois transferidos ao reator também com vazão controlada.  

O aquecimento e resfriamento do reator na maioria das aplicações são feitos através da 
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injeção controlada de fluido térmico quente (300°C) ou frio (60°C) na serpentina do reator. O 

controle da temperatura do reator é feito modulando a vazão de fluido térmico quente ou frio 

que é injetada na jaqueta meia cana do reator. 

 

 

Figura 2.1 – Fluxograma simplificado do processo estudado 

 
 
A figura 2.2 apresenta uma representação esquemática do circuito de aquecimento e 

resfriamento do reator de polimerização considerado neste trabalho. Este circuito é 

composto basicamente por válvulas de controle de óleo frio e quente, válvula 3 vias de 

retorno de óleo frio e/ou quente, bomba centrífuga e serpentina. As válvulas possuem 

posição de falha definida, visando à segurança do processo. Estas válvulas têm sua posição 

alterada para estado seguro no caso de pane no processo que implique em perda de sinal 

de controle. O processo tem quatro malhas de controle (vazão de monômero, vazão de 

iniciador, temperatura da massa no reator e temperatura do fluido térmico). 

As malhas de vazão de monômero e iniciador são independentes e não serão objeto de 

estudo, apesar das mesmas atuarem como distúrbio nas malhas de controle de temperatura 

da massa e fluido térmico durante a fase de reação. Já as malhas de controle de 

temperatura da massa e do fluido térmico são inter-relacionadas e serão focos do estudo. 

Discos de 
ruptura 
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Figura 2.2 – Fluxograma simplificado do circuito de aquecimento e resfriamento 

 

2.2. Estratégias de controle aplicadas às temperaturas de fluido térmico e massa 

reacional. 

São três as estratégias de controle de temperatura do reator atualmente empregadas 

(BASF, 1992), a saber: (i)- estratégia delta, (ii)- estratégia neutro e (iii)- estratégia de 

controle pela massa.  

A Estratégia Delta é utilizada para as etapas do processo que correspondem às rampas de 

aquecimento e de resfriamento. Consiste basicamente em estipular uma diferença constante 

de temperatura entre a massa reacional e o fluido térmico, a qual é mantida constante 

durante esta parte do processo., até que a massa no reator atinja o valor de referência da 

próxima etapa. 

A Estratégia Neutro é utilizada para a transição entre a estratégia delta e a estratégia de 

controle pela massa ou vice-versa. Ela tem como objetivo único estabilizar o sistema, 

interrompendo as entradas de fluido frio e quente e manter o fluido térmico em recirculação 

no circuito fechado formado pela serpentina,bomba e tubulação 

A Estratégia de Controle pela Massa é utilizada na fase de reação na qual o valor de 

referência do controlador de temperatura da massa é constante. Nesta estratégia, os 

controladores de temperatura do fluido térmico e da massa são acoplados em cascata.  
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A figura 2.3 apresenta o comportamento típico temporal das temperaturas consideradas no 

sistema de estudo e as respectivas estratégias de controle de temperatura utilizadas. 

 

Figura 2.3 – Comportamento temporal das temperaturas do sistema estudado 

 
 

Capítulo 3 – Revisão bibliográfica. 

 

3.1. Considerações sobre controle de temperatura de reatores de polimerização 

semi-batelada. 

Clarke-Pringle & MacGregor (1997) estudaram o controle de temperatura de reatores de 

polimerização semi-batelada, do tipo multi-propósito. No estudo desenvolvido por aqueles 

autores, foi levada em consideração a característica de mudança na taxa de troca térmica 

ao longo do tempo devido a taxa da geração de calor terem comportamento não linear. 

Adicionalmente, os autores citam a dificuldade em se obter modelos cinéticos detalhados 

das reações de polimerização na literatura. Eles trabalham com um controlador adaptativo 
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não linear baseado em conceitos de geometria diferencial acoplado a um filtro de Kalman 

estendido para executar o controle.  

 
Régnier, Defaye, Caralp & Vidal (1996) estudaram essencialmente o controle preditivo 

adaptativo baseado em modelo da temperatura de reatores batelada e semi-batelada. Os 

autores utilizaram um 'software sensor' para estimar a taxa de produção de calor liberado na 

reação química em reator tipo CSTR empregando filtro de Kalman estendido. As 

temperaturas foram medidas para determinar o valor dos parâmetros desconhecidos 

considerando o emprego de balanços de energia e equações cinéticas em tempo real. Desta 

maneira foi possível prever a taxa de liberação instantânea de calor ao longo do horizonte 

de predição. A robustez e a flexibilidade do ‘software sensor’ foram avaliadas em diversas 

condições, considerando o emprego de um controlador inferencial e de um controlador 

tradicional para as mesmas condições de trabalho.  

 
Crowley & Choi (1996) desenvolveram um estudo teórico e experimental para estimação e 

controle ‘on-line’ de um reator batelada usado na polimerização em solução de metacrilato 

de metila. O principal objetivo dos autores foi controlar a temperatura do reator tão 

rapidamente quanto possível considerando o menor sobre sinal possível na mesma. Um 

algoritmo que emprega o filtro de Kalman estendido foi usado para estimar o coeficiente 

efetivo de transporte de calor do reator, o qual foi usado para calcular automaticamente o 

‘valor de referência’ da temperatura do fluido que circula pela camisa do reator, 

considerando uma malha de controle em cascata. A performance da malha de controle para 

o método proposto foi comparada com aquela apresentada por um controlador PID 

convencional. Foi observado que o sobre sinal na temperatura pode ser minimizado pelo 

método proposto, considerando o uso de balanços de energia tanto no reator quanto na 

camisa de troca térmica do mesmo para o efetivo controle de sua temperatura. Nas 

situações nas quais a medição direta da conversão de monômero não estava disponível, foi 

empregado um filtro de Kalman estendido para estimar a taxa de calor produzido na reação 

de polimerização, a qual foi integrada para se obter uma estimativa do grau de conversão da 
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reação. Foi constatado que os valores da covariância do erro entre o modelo e a medição 

afetam de maneira significativa a precisão do resultado. 

 
Galván & Zaldıvar (1998), empregaram sistemas de controle neural inversos e preditivo em 

tempo real para controlar em tempo real a temperatura do fluido empregado como agente de 

transporte de calor em um protótipo de reator químico. O treinamento do sistema de controle 

inverso foi executado usando tanto o conhecimento genérico como o específico acerca do 

sistema em estudo. Este procedimento permitiu a obtenção de pesos para o controlador 

atuando em tempo real e desempenho apropriado do controlador neural inverso. O sistema 

de controle preditivo fez uso de uma rede neural para calcular a ação do controle. Desta 

maneira, os problemas relacionados com o esforço computacional envolvido em sistemas 

não lineares preditivos baseados em modelo foram reduzidos. O desempenho dos 

controladores neurais foi comparado com controlador PID ‘self-tuning’ tipicamente instalado 

na planta. Os resultados mostraram que os controladores baseados em rede neural 

melhoraram a performance da planta real. 

Louleh, Cabassud & Le Lann (1999) apresentaram uma nova estratégia para o controle da 

temperatura de reatores batelada multi-propósito usando estratégia de controle em cascata 

baseada em modelo. A estratégia está baseada no emprego do fluxo térmico como variável 

manipulada. Em cada instante amostrado, o controlador mestre calcula o fluxo térmico a ser 

trocado entre a massa reacional e o fluido térmico que escoa internamente à camisa do 

reator. Esta informação é então usada para avaliar o grau de abertura da válvula de 

controle. Para este propósito, um modelo físico de sistema termal foi desenvolvido. Os 

testes foram realizados em reator experimental. 

 
Xaumiera, Le Lannb, Cabassuda & Casamatta (2002) estudaram o emprego de controle 

preditivo não-linear baseado em modelo (NMPC) no controle da temperatura de um reator 

químico semi-batelada equipado com um sistema de aquecimento/resfriamento com 

múltiplos fluidos. A estratégia do sistema de controle não linear está baseada em um 

problema de otimização de restrição, o qual é resolvido ‘on-line’ repetidamente por 
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integração ‘step-wise’ de um modelo dinâmico não linear e de estratégia de otimização. Uma 

rotina de controle supervisório foi desenvolvida, com base em modelo não linear dinâmico, 

para lidar automaticamente com as alterações dos fluidos. O NMPC e o controle 

supervisório foram implementados em um PC e aplicados a um protótipo de reator batelada 

de 16 L. Os experimentos demonstraram a aplicabilidade de tal procedimento envolvendo 

tanto o controle preditivo como o controle supervisório. 

 
Aziz, Hussain & Mujtaba (2000) testaram três diferentes tipos de controladores no 

rastreamento dos perfis ótimos de temperatura de reator batelada. Os autores utilizaram 

para este propósito uma reação exotérmica complexa executada em batelada para este 

propósito. Os perfis ótimos de temperatura do reator foram obtidos por meio da resolução 

‘off-line’ de problemas de controle ótimo. Foram empregados os algoritmos ‘dual mode’ (DM) 

com proporcional e integral (PI) e proporcional-integral-derivativo (PID) associados com 

algoritmos genéricos usados para controle baseado em modelo (GMC) para o projeto dos 

controladores a serem usados para rastrear os perfis ótimos de temperatura (‘valores de 

referência dinâmicos). A técnica de rede neural foi usada juntamente com o algoritmo GMC 

como algoritmo estimador ‘on-line’ para a quantidade de calor liberada pela reação química. 

Os autores verificaram que o estimador teve comportamento mais efetivo e robusto do que 

aquele apresentado pelos controladores PI e PID no rastreamento dos perfis ótimos de 

temperatura de maneira a permitir obter os produtos desejados. 

 
Delaplace, Demeyre, Gu´erin, Debreyne, & Leuliet (2005) estudaram a determinação do 

valor do coeficiente de transporte de calor do lado do processo por meio do emprego de um 

sensor de fluxo de calor. Os autores compararam os resultados obtidos com aqueles obtidos 

com o emprego de técnicas que usam termopares convencionais associadas com balanços 

de energia. Um medidor de fluxo de calor de emprego local foi montado no lado interno da 

parede de um vaso de fundo arredondado equipado com um impulsor do tipo helicoidal de 

geometria atípica suportado por dois braços verticais. Uma análise detalhada das variações 

de fluxo de calor instantâneo com as posições do impulsor foi também estudada. Foi ainda 
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demonstrado pelos autores que o sensor de fluxo de calor foi capaz de monitorar a 

espessura da camada limite térmica, bem como a respectiva renovação com a rotação do 

impulsor. 

 
Haugwitza, Hagandera, & Nore (2007) estudaram um novo tipo de reator químico 

denominado de ‘Open Plate Reactor’ em desenvolvimento pela Alfa Laval AB. Ele combina 

boa mistura com alta capacidade de transporte de calor. Com o novo conceito, as reações 

altamente exotérmicas podem ser conduzidas usando reagentes mais concentrados. Os 

autores elaboraram um modelo não linear do reator, o qual foi usado em conjunto com um 

sistema de controle. Para o controle da temperatura, um sistema de controle da etapa de 

resfriamento foi projetado e testado, o qual usou uma estrutura de controle adequada para 

aumentar a faixa de operação do equipamento hidráulico. Um Controlador Preditivo 

Baseado em Modelo foi proposto para maximizar o grau de conversão sob condições de 

restrição pesada da entrada e do estado do reator. Os autores projetaram um filtro de 

Kalman estendido para estimar as concentrações não medidas e/ou os parâmetros de 

processo. Simulações mostraram que o sistema de controle proposto fornece um elevado 

grau de conversão da reação química e assegura que a temperatura interna do reator não 

exceda um limite de segurança pré-estabelecido. 

 
Rani & Patwardhan (2007), utilizaram um Modelo Genérico de Controle (GMC) para obter 

um controle fino de processos batelada e/ou semi-batelada. Os autores usaram uma 

abordagem baseada em modelo de rede neural artificial associada com GMC (ANNGMC) 

estendido a processos semi-batelada de segunda ordem ou superiores. O comportamento 

não linear variável no tempo típico de processos batelada/semi-batelada é aproximado 

usando um modelo ANN desenvolvido em torno da região de operação desejada. Este 

modelo foi posteriormente usado para sintetizar um controlador não linear usando uma 

estrutura tipo GMC para resolver problemas de rastreamento de trajetória associados com 

reatores semi-batelada.  
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Kawase, Hoshino & Takahashi (2002) estudaram o transporte de calor na camada limite em 

um tanque agitado equipado com camisa para trabalho com fluidos não newtonianos. As 

taxas de transporte de calor da jaqueta para o fluido de processo através da parede do 

tanque foram medidas para diferentes tipos de impulsores de larga escala, bem como de 

propriedades reológicas. Os autores desenvolveram uma correlação para a película laminar 

de fluido não newtoniano associada ao transporte de calor em tanques agitados. A 

correlação foi obtida a partir da técnica integral de Von Karman. Os autores verificaram uma 

boa aproximação entre os valores preditos pela correlação e aqueles obtidos 

experimentalmente para transporte de calor laminar em fluidos viscosos newtonianos e não-

newtonianos em tanques agitados. 

 

Zeybeka, Çetinkayab, Hapoglua, Alpbaza (2006) implementaram um algoritmo generalizado 

do tipo regra delta (GDR) com controle preditivo generalizado (GPC) para rastrear um ‘valor 

de referência’ de temperatura em um reator batelada encamisado de polimerização. Uma 

equação para temperatura ótima foi obtida por meio do emprego de equações de co-estado 

Hamiltoniano e de um modelo. Para rastrear os perfis ótimos de temperatura calculados, o 

controlador usado deve atuar de maneira suave e precisa. No projeto deste sistema de 

controle, o reator carregado com uma mistura de estireno–tolueno foi assumido apresentar o 

comportamento típico de um trocador de calor. Quando o reator foi aquecido por meio de um 

aquecedor imerso na massa reacional, água de resfriamento é feita escoar através da 

camisa de resfriamento. Desta maneira, a água de resfriamento absorve o calor liberado 

pelo aquecedor. Neste cenário, o reator foi considerado como de operação continua no que 

tange à energia posta em jogo. O calor libertado durante a reação foi considerado como um 

distúrbio para o trocador de calor. O calor fornecido pelo aquecedor por imersão foi 

considerado como a variável manipulada do sistema. O modelo neural utilizado foi baseado 

na relação entre a temperatura do reator e o calor alimentado. Os resultados do 

desempenho do GDR associado ao GPC foram comparados com os resultados obtidos com 

o emprego de um GPC não linear com modelo NARMAX. A temperatura do reator seguiu 
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muito próxima a trajetória ótima. 

Nagy & Agachi (1997) discutiram um método de melhorar a qualidade do controle de 

temperatura de uma suspensão de cloreto de polivinila (PVC) em reator batelada por meio 

da implementação de dois controladores não lineares preditivos baseados em modelo 

(NMPCs) para este processo exponencialmente instável com comportamento significativo 

não linear. O primeiro método foi baseado em novo cálculo da matriz de resposta ao degrau 

para cada intervalo de amostragem com uma predição baseada em modelo dual e 

resolvendo tanto o problema de otimização quanto o do modelo linear do processo descrito 

pela matriz de resposta ao degrau. O segundo método usou um modelo rigoroso tanto para 

a predição quanto para a otimização.  Estes métodos foram testados para diferentes 

distúrbios, sendo as respectivas performances comparadas com aquelas obtidas com o 

emprego de controlador PID. Significativa melhoria no controle da temperatura foi alcançado 

usando o NMPC. 

 
Dhotre, Murthy & Jayakumar (2006) estudaram o resfriamento de líquidos usando camisa 

meia-cana. Os experimentos realizados foram conduzidos para escoamento de agente de 

resfriamento através de camisa meia-cana considerando o escoamento laminar e turbulento. 

Correlações foram desenvolvidas para o coeficiente de transporte de calor para jaqueta 

meia cana. Os autores propuseram um modelo matemático para a jaqueta meia cana, 

desenvolvendo equações para balanço diferencial de energia tanto para o lado do casco 

como para o lado da serpentina. No modelo, o lado da serpentina foi dividida em um número 

definido de seções de mistura (n). O valor de n foi encontrado através de variância 

adimensional obtida a partir dos dados do transiente da temperatura da água de 

resfriamento e é igual a três para escoamento laminar e um para escoamento turbulento. As 

equações foram resolvidas pelo método de Euler semi-Implicito para predizer tanto a 

temperatura do lado do casco como a temperatura do lado da serpentina. Os resultados 

obtidos com base nas predições do modelo mostraram-se adequados com os dados 

experimentais. 
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3.2. Considerações sobre o uso de Modelos Matemáticos para representação do 

comportamento térmico do reator batelada em processo de fabricação de resinas 

acrílicas  

Conceitua-se modelo como sendo qualquer artifício que nos permita reproduzir a realidade 

física de um determinado sistema. A dimensão e a complexidade do sistema dependem do 

grau de detalhe com o qual se deseja realizar o estudo, podendo ir desde um trocador de 

calor até todas as inter-relações existentes numa unidade de processo completa (HANGOS 

& CAMERON, 2001). 

O comportamento dos componentes ou dos sistemas físicos é normalmente tão complexo 

que seu equacionamento se torna intratável pelos métodos matemáticos usuais. O recurso 

que se dispõe é o de idealizar aquele comportamento, desprezando certo número de 

minúcias que têm influência ínfima no processo; a cada idealização corresponde um modelo 

matemático do componente ou do sistema. 

Distinguem-se duas classes de modelos: os lineares e os não lineares. Nos primeiros vale 

o princípio da superposição, isto é, a resposta a dois quaisquer estímulos simultâneos a e b 

é a soma das respostas aos dois separadamente. 

Dentro dos modelos lineares existem os variantes no tempo e os invariantes no tempo. 

Para os últimos vale o princípio da superposição nas respostas aos estímulos a e b medidas 

em qualquer instante. 

Embora sejam descrições aproximadas dos sistemas reais, os modelos lineares devem ser 

examinados sempre, pois permitem um tratamento analítico completo, exato e relativamente 

simples. 

Um dos objetivos principais da simulação do funcionamento de um equipamento ou 

processo é conhecer melhor o mesmo, identificando gargalos de produção ou modificações 

cabíveis no sentido de melhorar o processo em termos energéticos, com relação à 

especificação de produtos finais, ou ainda, no consumo de matérias primas. 

Assim, por meio de ferramentas adequadas, conhecimento físico do sistema que estiver 

sendo analisado e principalmente bom senso, é possível criar modelos que reproduzam 
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(simulem) o comportamento real, ao menos dentro de uma determinada faixa, de um 

equipamento ou mesmo de um processo inteiro (LOTUFO & GARCIA, 2008). 

Com base na conceituação de modelo, podem-se definir dois tipos principais, a saber: (i)- 

modelo físico e (ii)- modelo matemático. 

O modelo físico é um modelo que reproduz o sistema fisicamente, ou seja, é uma 

reprodução do que já existe, ou irá existir, em escala diferente. Nesta categoria encaixam-se 

os protótipos e as plantas piloto. 

O modelo matemático é um modelo que reproduz o sistema abstratamente, ou seja, 

representa a realidade por meio de equações matemáticas. A idéia de modelo matemático é 

simples, mas, muitas vezes, essa idéia simples produz uma gama de intrincadas equações, 

que tornam complicado seu desenvolvimento. 

Antes de discorrer sobre o modelamento analítico de processos, é apresentada uma breve 

introdução aos elementos básicos que, associados, representam processos industriais de 

forma aproximada. A grande maioria dos processos industriais pode ser representada, de 

forma aproximada, como uma combinação de quatro elementos básicos: (i)- ganho; (ii)- 

atraso de transporte; (iii)- atraso de transferência e (iv)- integrador. Na prática, não é 

comum a presença de integradores puros. Dessa forma pode-se, em princípio, modelar a 

maioria dos processos industriais através de ganho estático e dos atrasos de transporte e de 

transferência (GARCIA, 2005). 

O Atraso de Transporte é o intervalo de tempo, relacionado com o deslocamento de massa 

ou energia de um ponto a outro do processo e durante o qual a perturbação ainda não 

chegou ao ponto observado. Também é conhecido como tempo morto, atraso puro, “dead 

time” ou “pure time delay”. Esse tipo de atraso ocorre quando há um fenômeno de transporte 

de material ou energia (por exemplo: distância entre o ponto de medição e o ponto onde a 

variável efetivamente se manifesta, malhas de reciclo ou atrasos associados com a análise 

da composição química de certos componentes do processo) ou há um cálculo matemático 

no dispositivo de controle, que ocasiona um atraso na resposta. Aparece em quase todos os 

processos e raramente sozinho. É inerente ao sistema. 
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As partes do processo que têm a propriedade de armazenar energia ou material são 

chamadas de capacitâncias. Elas se comportam como se fossem um “buffer” entre a 

entrada e a saída. Elas se apresentam das seguintes formas: (i)- inércias, nos sistemas 

mecânicos; (ii)- capacitores, nos sistemas elétricos; (iii)- tanques, nos sistemas fluídicos; e 

(iv)- capacitâncias térmicas, nos sistemas térmicos. 

Por outro lado, as partes do processo que resistem à transferência de energia ou material 

são chamadas de resistências. Estas se apresentam das seguintes formas: (i)- atritos, nos 

sistemas mecânicos; (ii)- resistores, nos sistemas elétricos; (iii)- perdas de carga por atrito 

(distribuídas ou concentradas), nos sistemas fluídicos; e (iv)- resistências térmicas, nos 

sistemas térmicos. 

O efeito combinado das propriedades de resistência e capacitância resulta no Atraso de 

Transferência do processo que, em termos práticos, corresponde a um atraso na resposta 

de uma saída (variável) do processo com relação a uma entrada. Numericamente, é a 

constante de tempo τ que caracteriza um atraso de transferência de um processo. Esta 

constante pode ser obtida multiplicando-se (em unidades coerentes) o valor da capacitância 

pelo valor da resistência. Esse atraso também é chamado de lag, atraso capacitivo ou 

atraso RC. 

Os modelos matemáticos dividem-se em dois grandes grupos, a saber: (i)- modelos a 

parâmetros concentrados e (ii)- modelos a parâmetros distribuídos. 

Os modelos a parâmetros concentrados (“Lumped Parameter Model”) são sistemas nos 

quais a distribuição espacial não importa. Por exemplo, um reator de mistura perfeita é um 

sistema a parâmetros concentrados. Não importa em que posição se mede a concentração 

dos reagentes, pois essa concentração é a mesma para todo o reator. 

Os modelos a parâmetros distribuídos (“Distributed Parameter Model”) são sistemas, nos 

quais a distribuição espacial é importante. Por exemplo, uma coluna de absorção, na qual a 

concentração muda ponto a ponto (de uma forma contínua), ou uma coluna de destilação, 

na qual a concentração muda prato a prato. 

As equações utilizadas na elaboração de modelos matemáticos podem ser classificadas em: 
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Equações de Transporte: São as equações que descrevem as taxas de transporte de 

energia, momento e massa. Neste ponto, é interessante notar que, na raiz da dedução 

destas equações, um modelo abstrato da realidade já foi utilizado (pelo menos na mente de 

quem criou a equação ou teoria). Nota-se também que, pela característica teórica, elas são 

normalmente escritas de uma forma geral, aplicando-se a sistemas dos mais diversos tipos. 

Uma dificuldade comumente encontrada é a transição dessas equações de uma forma geral 

para as características geométricas do sistema que se deseja modelar. Essa transição, não 

raro, gera equações que requerem técnicas matemáticas e computacionais bastante 

sofisticadas para sua resolução. 

Equações da Termodinâmica: São as equações derivadas da termodinâmica clássica. 

Neste item enquadram-se as definições de entalpia, entropia, calores de reação, equilíbrio 

de fases, equilíbrio de reações químicas, etc. 

Equações de Balanço: São as equações que descrevem os balanços de massa e energia 

de um determinado sistema. Geralmente são as equações mais simples de serem escritas e 

relacionam a entrada à saída do sistema ou equipamento fornecendo, por assim dizer, o 

contorno do sistema. É comum iniciar-se a análise de um problema pelos balanços materiais 

(global e/ou por componente). Só depois que os balanços materiais estiverem devidamente 

especificados é que se passa para a análise do balanço de energia. 

Essa seqüência é racional, pois normalmente o balanço de energia é mais complicado, e 

depende a rigor do balanço de massa global. A afirmação de que o balanço de energia é 

mais complicado vem do fato que muitas vezes é difícil identificar quais são todas as formas 

de energia que estão envolvidas no processo. Por exemplo, em um reator encamisado 

podem estar em jogo energias devido à reação, ao calor transmitido pelo vapor 

condensando-se na jaqueta, irradiação. 

Também não se pode esquecer que o balanço de energia está intimamente ligado com a 

Termodinâmica. Isto implica na escolha de parâmetros coerentes para o cálculo das 

entalpias, calores de reação, etc. 

Evidentemente, o que foi apresentado a respeito da complexidade do balanço de energia 
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não implica que o balanço de massa seja simples de ser equacionado. Dependendo do 

número de componentes e das especificações para o balanço, pode ser necessário 

encontrar a solução de grandes sistemas de equações algébricas simultâneas. 

Equações Cinéticas: Representam o comportamento cinético de um sistema químico 

reativo. Normalmente são equações com coeficientes a serem determinados empiricamente, 

ajustados ao comportamento de uma determinada reação química. A abordagem teórica 

para a cinética de reações químicas é bastante complicada para a maioria dos casos, visto 

que a reação que normalmente representa-se é, na realidade, o resultado global de uma 

série de reações parciais. 

Equações Empíricas: Representam equações baseadas em observações experimentais. 

Nesta categoria encontram-se equações para a representação de propriedades, regras de 

mistura, etc. 

Pode-se também conceituar equações semi-empíricas, que têm uma "inspiração" teórica, 

mas contém coeficientes ajustados empiricamente, por um procedimento estatístico 

qualquer (mínimos quadrados, por exemplo). Neste caso pode-se citar a lei de Antoine para 

a pressão de vapor, equação de Wilke para viscosidade de gases, equações para 

coeficiente de película, etc. 

De um modo geral, a família de equações descrita anteriormente é capaz de descrever 

matematicamente o comportamento de qualquer sistema de interesse para a indústria de 

processos. 

É fundamental notar que descrever matematicamente não significa descrever fisicamente o 

sistema. O modelo pode ter todas as equações compatíveis para a sua solução e ainda 

assim ser inútil, por exemplo, se necessitar de parâmetros que dependam de dados 

experimentais não disponíveis, tais como densidades, viscosidades, difusividades, 

coeficientes de transporte de calor, etc. 

Existem dois aspectos fundamentais quanto a métodos de previsão dos parâmetros não 

disponíveis e em relação ao grau de confiabilidade ou adequação do método de sistema, a 

saber: 
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Nenhum modelo, mesmo se muito bem fundamentado teoricamente, tem valor prático se 

não se possui propriedades físicas de confiança. Isso é crítico em sistemas que sejam 

relacionados com equilíbrio de fases. Por exemplo: uma pressão de vapor calculada 

erroneamente ou um coeficiente de atividade calculado por uma equação inadequada, 

podem levar a erros tão grandes que simplesmente invalidam o modelo. 

Por mais sofisticado que seja o modelo, em hipótese alguma deve ser desprezado o, nem 

sempre utilizado, bom senso. É fundamental que o modelo seja consistente com a realidade. 

Por exemplo, é comum especificar-se mais variáveis do que equações disponíveis, impor a 

condição isotérmica em um sistema com calor de reação, solução ideal para um sistema 

etanol-água, etc. 

Isso não quer dizer que simplificações não devam ser feitas. Devem, mas com critério 

suficiente para que se saiba por onde se caminha. 

O conceito de simulação está intimamente ligado à noção de modelo. O modelo pode ser 

considerado como sendo o bloco fundamental para se arquitetar qualquer sistema de 

simulação, do mais simples ao mais intricado. 

Simular nada mais é do que utilizar os modelos gerados, de maneira que os mesmos 

reproduzam o comportamento real do sistema e ainda permitam extrapolações válidas 

desse comportamento. 

A simulação, assim como a modelagem, pode ser física ou utilizar computadores. A física 

consiste em por à prova o modelo físico construído. Já a simulação, por meio de 

computadores, utiliza máquinas para testar a performance do modelo elaborado. 

Serão conceituados, primeiramente, os dois tipos de simulação, para depois se analisar com 

mais detalhes a participação do computador na resolução de problemas de simulação, a 

saber: 

Simulação estática: A simulação estática faz referência a sistemas que estão em regime 

permanente, isto é, independentes do tempo (se a entrada no sistema permanecer a 

mesma, a saída permanece inalterada). Por exemplo, a simulação e/ou o projeto de uma 

planta ou equipamento geralmente são realizados em regime permanente. 
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Simulação dinâmica: Neste caso a preocupação recai sobre a representação de sistemas 

que variem no tempo. Normalmente trabalha-se com equações diferenciais no tempo, ou 

ainda equações diferenciais parciais no tempo e espaço, quando se analisa o 

comportamento dinâmico de uma coluna de absorção, por exemplo. 

A simulação estática nada mais é do que um caso particular da simulação dinâmica, 

podendo ser utilizada também para a determinação do comportamento estático de um 

determinado sistema após a passagem de um tempo considerável. 

Também é digna de nota, a importância da simulação dinâmica no projeto de sistemas de 

controle industrial e no treinamento de operadores de instalações industriais onde, 

utilizando-se modelos matemáticos de alta qualidade e computadores de grande capacidade 

de memória e velocidade de processamento, é possível reproduzir em detalhe o 

funcionamento de uma unidade real. Esse tipo de treinamento é extensivamente utilizado na 

indústria nuclear e no treinamento de pilotos de aeronaves. 

Não existe uma técnica definida para a escolha de um determinado modelo. É necessária 

uma grande dose de experiência do processo, mesclada com um conhecimento profundo 

das idéias envolvidas na concepção do modelo. 

Um erro cometido é o de se colocar logo as equações no computador. Pode parecer 

grosseiro, mas a fase mais complicada e mais nobre do trabalho de simulação não é a 

introdução de fórmulas no computador, e sim a análise prévia do problema (ou seja, a 

formulação do algoritmo), e a análise do problema depois de processamento no 

computador, sugerindo e alterando procedimentos já embutidos no programa. Isso não 

implica em desconsiderar a importância de um bom trabalho de computação em termos de 

organização e clareza de idéias. 

Um programa de computador ininteligível para outra pessoa (e para o próprio programador, 

decorrido algum tempo) representa esforço inútil, caro e desperdiçado. Da mesma forma, 

um programa com estrutura lógica incoerente é de pouco ou nenhum valor. 

Outro ponto a se considerar é a freqüente aversão do engenheiro em relação aos 

procedimentos matemáticos a serem utilizados na resolução de seus problemas. Algoritmos 
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de cálculo numérico são de importância fundamental na resolução das equações. A 

utilização cega de sub-rotinas prontas ("pacotes" de cálculo numérico) pode levar a 

surpresas desagradáveis. Pelo menos uma vez na vida é importante que o engenheiro que 

se utiliza desses pacotes invista algum tempo na assimilação de idéias e restrições dos 

métodos de cálculos. Por exemplo, não é aumentando indefinidamente o grau de regressão 

de um polinômio que se terá uma melhor representação de um conjunto de pontos. 

Voltando ao problema da escolha de modelos, outro erro comum é o de querer-se utilizar o 

modelo mais complicado e sofisticado disponível. É talvez, a pior estratégia possível. O uso 

do bom senso é fundamental neste ponto da estratégia de resolução do problema. 

Simplificações coerentes no modelo são sempre bem-vindas principalmente por dois 

motivos: (i)- Otimização do tempo de computador necessário para resolver determinado 

problema e (ii)- Redução da quantidade requerida de memória do computador. Além do 

mais, um modelo simples é, normalmente, muito mais fácil de ser implementado e conferido. 

Pessoas mais exigentes poderiam argumentar quanto à fidelidade de uma simulação feita 

com modelos simplificados. Essa resposta depende diretamente do fenômeno que está 

sendo analisado. Por exemplo, considere um trocador de calor a ar. No interior dos tubos 

escoa um fluido quente. De que vale utilizar-se um modelo altamente complexo para o 

escoamento do fluido se o coeficiente de troca de calor que irá comandar o fenômeno é o do 

ar?  

As simplificações são preciosas e o bom senso para utilizá-las deve ser usado. Claro que 

não se fica apenas no bom senso. Para isso, utiliza-se o recurso da análise paramétrica. 

(GARCIA, 2005). 

Para simular uma unidade de processo escolhe-se primeiramente, modelos simples para 

cada um dos equipamentos que a compõe e verifica-se o comportamento do sistema 

simulado em relação ao sistema real. Caso os valores coincidam dentro de um erro 

aceitável, os modelos selecionados são bons, pelo menos para aquela determinada faixa de 

operação. Caso os resultados sejam insatisfatórios, alteram-se alguns dos parâmetros de 

entrada para verificar como se comportam as saídas. Isto para que se possam identificar 
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quais os equipamentos que realmente influem no processo de maneira significativa, para 

desta forma modelá-los com equações mais apropriadas. 

Isso serve para que não se perca tempo melhorando a representação de equipamentos que 

não são muito importantes na representação do processo. 

Como "regra de bolso", a idéia é começar com modelos simples para "sentir" a unidade, 

para só então partir para modelos mais complexos, caso haja necessidade. 

Um conceito normalmente utilizado para a simulação de unidades de processo (sistema) é o 

de modularidade. Ela significa dividir o problema de simulação do sistema global em suas 

partes discretas (operações, equipamentos, etc.). Isso pode provocar a participação de mais 

pessoas, das mais diversas especialidades, num projeto de simulação, cada qual 

contribuindo no desenvolvimento do modelo (ou de parte de um modelo) em que tenha mais 

familiaridade. Surge, então, uma vantagem e uma desvantagem. 

A desvantagem é que agora se necessita de um sistema que se preocupe com a 

interligação dos modelos das diversas operações/equipamentos (módulos). A vantagem é 

que se podem criar verdadeiras bibliotecas, permitindo o reaproveitamento de estudo e 

problemas solucionados no passado. 

Com o surgimento dos microcomputadores, uma ferramenta preciosa foi posta nas mãos do 

engenheiro. A grande interatividade, fornecida por ambiente Windows, linguagem C++ e 

outras, mesclada com a facilidade de operação, tornou o microcomputador um aliado na 

resolução de problemas de engenharia. 

Devido ao caráter multidisciplinar dos problemas de simulação, as perspectivas de 

desenvolvimento profissional e realização pessoal do engenheiro envolvido são enormes. 

Com a necessidade crescente de se melhor utilizar os recursos disponíveis, mais e mais 

será necessário conhecer a fundo o comportamento de um sistema. Desta forma, a 

modelagem e simulação de processos tendem a ter uma importância cada vez maior. 

Além disso, métodos matemáticos de otimização tendem a ser cada vez mais utilizados, 

tanto devido à maior capacidade dos computadores, como a um maior conhecimento do 

comportamento dos sistemas, e o decorrente conhecimento de quais variáveis deve-se 
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alterar para obter uma resposta otimizada, seja em relação ao consumo de energia como 

em relação a especificações de produção. 

Pode-se citar também o uso da simulação no chamado "projeto por simulação". 

Antigamente, utilizava-se dividir simulação e projeto como duas disciplinas estanques. 

Projetar era criar algo novo, enquanto simular era simplesmente reproduzir o 

comportamento de um sistema já existente. 

Atualmente, o conceito é diferente. O projeto não se resume a um só projeto, ou seja, faz-se 

um projeto inicial, parte-se para a simulação do mesmo, identificam-se gargalos e 

desperdícios de energia, estudando-se um novo “layout” para a unidade. Com esse novo 

“layout” parte-se para uma nova simulação, até a obtenção de um projeto otimizado. 

Ainda por último, mas não menos importante, tem-se a criação de novos sistemas de 

controle implantados em microcomputadores, que necessitarão de modelos suficientemente 

rigorosos e rápidos para acionar os dispositivos de controle de modo eficiente. 

 

Capítulo 4 – Modelagem matemática do reator. 

 

4.1. Desenvolvimento do modelo matemático. 

Os balanços de massa aplicados aos volumes de controle definidos pelo interior do reator 

químico propriamente dito e pela jaqueta meia cana não são relevantes para o modelamento 

matemático da temperatura do reator, haja visto o fato da massa reacional dentro do reator 

(MM) permanecer constante na etapa de aquecimento estudada, e da vazão de entrada de 

óleo térmico na serpentina (QEO) ser igual à vazão de saída de mesmo fluido (QSO).  

 

4.2. Balanço de Energia aplicado à jaqueta meia cana 

Na etapa de aquecimento estudada, a energia é transportada da jaqueta meia cana para a 

massa reacional no interior do reator. O balanço global de energia aplicado ao volume de 

controle definido pela jaqueta meia cana, pode ser escrito como apresentado pela equação 
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(4.1). 
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(4.1) 

 

Foi assumida a hipótese simplificadora de que o sistema pode ser modelado como um 

sistema a parâmetros concentrados devido ao fato de que as diferenças de temperaturas 

entre entrada e saída do fluido térmico usado como agente de aquecimento da massa 

reacional são muito pequenas. 

Complementarmente foi considerado que as incertezas que afetam o modelo proposto na 

equação 4.1 estão contidas no valor do coeficiente global de troca térmica.  

A temperatura média é calculada fazendo a média aritmética entre as temperaturas de 

entrada (TEO) e temperatura de saída do fluido térmico (TSO) de acordo com a equação (4.2). 
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O
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T

+
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(4.2) 

  

A temperatura da massa reacional (TM) será calculada com base no balanço global de 

energia aplicado ao volume de controle definido pelo reator químico propriamente dito. 

 

4.3. Balanço de Energia aplicado ao reator químico 

O balanço global de energia aplicado ao volume de controle definido pelo reator químico 

propriamente dito pode ser escrito como apresentado pela equação (4.3). 
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(4.3) 

 

O modelo matemático desenvolvido foi implementado no ambiente SIMULINK® do aplicativo 

MATLAB®, como mostrado no diagrama de simulação apresentado na figura 4.5 (Garcia, 

2005). Este modelo foi validado off line usando os dados de processo da unidade industrial 

estudada. 
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4.4. Descrição dos subsistemas do simulador. 

Subsistema das temperaturas inicias 

A função básica deste subsistema é armazenar e disponibilizar as temperaturas iniciais da 

massa e entrada de fluido térmico dos experimentos, que subseqüentemente serão 

utilizados pelos subsistemas calc_T_saida e calc_T_massa. A estrutura dos blocos que 

compõe este subsistema é mostrada na figura 4.1. Por questões de similaridades não foram 

mostradas os blocos das temperaturas iniciais de entrada de fluido térmico. 

Os valores iniciais de temperatura de entrada do fluido térmico e da massa são valores 

impostos ao modelo  para que o ponto de partida da simulação seja o mesmo do processo 

real, portanto, não foram feitas simulações partindo-se de estado estacionário.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Subsistema bloco temperaturas iniciais. 
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Experimento

Subsistema de geração de valores para validação. 

Função do subsistema é armazenar os valores reais de temperatura, entrada e saída de 

óleo térmico ao longo dos experimentos. 

Como estes valores estão correlacionados com o tempo real do experimento eles são 

utilizados como parâmetros de entrada nos subsistemas calc_T_saida e calc_T_massa, 

permitindo a comparação do valor real da temperatura da massa versus valor simulado da 

temperatura da massa decorrentes dos valores reais de temperatura de entrada e saída do 

óleo. A estrutura dos blocos que compõe este subsistema é mostrada na figura 4.2.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Subsistema gerador de valores para validação 

 

Subsistema calc_T_saida 

A função deste subsistema é simular o perfil de temperatura de saída do óleo térmico 

resolvendo a equação 4.1. A estrutura dos blocos que compõe este subsistema é mostrada 

na figura 4.3.  
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Figura 4.3 – Subsistema calc_T_saida 

 

Subsistema calc_T_massa 

A função deste subsistema é simular o perfil de temperatura da massa reacional resolvendo 

a equação 4.3. A estrutura dos blocos que compõe este subsistema é mostrada na figura 

4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4– Subsistema calc_T_massa 
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4.5. Determinação do Valor do Coeficiente Global de Transporte de Calor 

O cálculo do valor da propriedade de transporte de calor UAJR foi realizado 

experimentalmente, visando obter um valor mais confiável para esta propriedade, haja visto 

o fato de a mesma ser fortemente dependente da temperatura de operação do reator 

estudado. 

A equação (4.4) apresentada a seguir permite calcular a quantidade de calor absorvida pela 

massa reacional em cada instante da etapa de aquecimento. 

 (4.4) 

 

EM Quantidade de calor absorvida pela massa reacional [J] 

 

Os experimentos realizados tomaram por base um período de execução de 90 minutos, em 

média. Ao longo deste período de tempo, foram definidos intervalos compreendidos de I0 

até In. Para cada um destes intervalos foi calculada a variação de temperatura da massa 

reacional.  Aplicando a equação (4.4) calculou-se a energia absorvida pela massa reacional 

para cada intervalo considerado. 

A Tabela 4.1 apresenta as variáveis consideradas no cálculo da propriedade de transporte 

de calor coeficiente global de troca térmica. Nesta tabela, tem-se que: EM1, EM2 até EMN 

correspondem à energia absorvida pela massa reacional nos intervalos I1 a In. Os termos 

(T1-T0). (T2-T1) até (Tn-Tn-1) correspondem às variações de temperatura da massa reacional 

nos intervalos I1 a In. Os termos (t1-t0), (t2-t1) até (tn - tn-1), correspondem às variações de 

tempo nos intervalos I1 a In. Deve ser ressaltado o fato de que não foi calculada a energia 

posta em jogo no instante inicial t = 0. 
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Tabela 4.1 – Método para cálculo da energia absorvida pela massa durante o experimento 
 

Intervalos I0 I1 I2 …………. In

Energia ( j ) NC EM1 = M.CpM . (T1 - T0) EM2 = M.CpM . (T2 - T1) …………. EMn = M.CpM . (Tn - Tn-1)

∆TM  (
OC) T0 T1 - T0 T2 - T1 ………….. Tn - Tn-1

Tempo(s) 0 t1 - t0 t2 - t1 …………….tn - tn-1  

 

O critério utilizado para a definição dos intervalos I0 a In foi a variação da temperatura da 

massa reacional.. Quando a temperatura da massa sofresse um incremento de 0,5 °C, um 

novo intervalo de tempo era criado e novo cálculo efetuado, de acordo com a tabela 4.1. 

A partir do valor da energia posta em jogo calculada na tabela 4.1, foi feito o cálculo do valor 

do calor transportado por unidade de tempo, por meio da equação (4.5). A partir deste valor 

e com base na equação (4.6), foi feito o cálculo do valor do coeficiente global de transporte 

de calor para cada intervalo de tempo considerado.  

 

)/( 0111 ttEq MJR −=  (4.5) 

 

).(. MOMJRJRJR TAUq ∆=  (4.6) 

 

 

Para o cálculo do valor do coeficiente global de transporte de calor (UJR,AJR) é necessário 

conhecer o valor da diferença média de temperatura entre o fluido térmico e a massa 

reacional (∆TMOM) para os diversos intervalos de temperaturas utilizados nos experimentos,, 

calculando a diferença média de temperatura entre fluido térmico e massa para os diversos  

intervalos (∆TMOM1, ∆TMOM2 . . . ∆TMOMn), conforme figura 4.6. 
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Figura 4.6. - Gráfico da variação real de temperaturas da massa, entrada e saída de óleo 
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Para aplicações práticas nas quais a diferença entre as temperaturas de entrada e saída do 

fluido térmico seja elevada, GARCIA [2005] sugere que outras técnicas sejam utilizadas. 

Como já mencionado na equação (4.6), com os valores de qJR1, qJR2,,qJRn e os valores 

∆TMOM1, ∆TMOM2, ∆TMOMn, pode-se obter os valores de (UJR1.AJR), (UJR2.AJR) , ..., (UJRn.AJR). Ao 

final dos experimentos, será obtido um conjunto de valores do parâmetro coeficiente global 

de troca térmica (UJR . AJR). O valor médio global do coeficiente global de troca térmica 

representativo do processo estudado será obtido a partir da equação (4.7) apresentada na 

seqüência. 
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Capítulo 5 – Considerações sobre o cálculo da 

propriedade térmica do coeficiente global de 

transporte de calor. 

 

5.1. Cálculo teórico do valor do coeficiente global de troca térmica 

 
Nesta seção são apresentados os conceitos necessários para o cálculo teórico do 

coeficiente global de troca térmica (U) a ser usado no modelo matemático do processo.  

Reatores usados em processos químicos são construídos em vários formatos visando 

facilitar a troca térmica do meio através da parede até o fluido de processo contido no vaso. 

O emprego de jaqueta de aquecimento do tipo meia cana tem sido amplamente aplicado 

devido a suas vantagens estruturais e de processo quando comparado a vasos equipados 

com jaqueta de aquecimento plana ou outras construções que competem com este modelo 

(FOGG, 1973). Diversos tipos de construção de jaquetas podem ser usados industrialmente, 

como mostrados na figura 5.1. 
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.  

            Figura 5.1 – Arranjos para jaquetas (FOGG, 1973) 

 

Os diferentes tipos de construção apresentam diferentes coeficientes de troca térmica 

definidos por diferentes equações. Neste estudo foi abordada especificamente a jaqueta de 

aquecimento do tipo meia cana soldada ao casco do reator. 

Duas abordagens foram utilizadas no cálculo do coeficiente global de troca térmica (U), com 

objetivo de avaliar as diferenças de resultados apresentadas entre elas de maneira a se 

poder selecionar a metodologia de cálculo que implicasse em menor erro..  

Na primeira abordagem o coeficiente será calculado teoricamente, considerando os 

parâmetros construtivos e de processo. Já na segunda abordagem, o cálculo do valor de U 

foi obtido experimentalmente através dos balanços de energia aplicados ao sistema. O 

modelo matemático usado neste projeto de pesquisa fez uso do coeficiente global de troca 

térmica obtido experimentalmente.  

Convém enfatizar que a abordagem teórica também é de extrema utilidade na aplicação 

industrial quando é necessário usar o equipamento com um novo produto e se requer 

conhecer previamente se o equipamento terá ou não capacidade para aquecer ou resfriar a 

massa dentro do vaso. A abordagem experimental através de balanços de massa e energia 

neste caso não é possível de ser utilizada haja vista o fato de o produto não ter sido 

anteriormente produzido. 

Devido à geometria irregular da jaqueta meia cana, a transferência de calor não pode ser 

resolvida prontamente por procedimento analítico (FOGG, 1973). 

De uma maneira geral, o coeficiente de troca térmica em vasos com agitação – 

 (a) Jaqueta plana 

(b) Jaqueta dimpled 

(c) Jaqueta com chicana espiral 

(d) Frederking ou thermocoil 

(e) Serpentina soldada ao casco 

(f) Meia cana soldada ao caso. 
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particularmente os equipados com jaqueta do tipo meia cana – são calculados por meio da 

correlação de Nusselt, apresentada na equação (5.1).  

 
Nu = a . Reb . Prc . (µ . µw) d 

 
(5.1) 

 

De acordo com Subrmanian & Mjalii (2008), a maioria das correlações citadas na literatura 

são válidas principalmente para as condições de fluxo laminar e passo da meia cana 

constante. A tabela 5.1 apresenta os valores dos coeficientes tipicamente usados na 

equação (5.1).  

 

        Tabela 5.1 – Coeficientes usados na correlação de Nusselt 

Investigadores a b c d

Nagta et. Al 0.03 0.67 0.33 0.14

Ackley 0.05 0.62 0.33 0.14

Akelland et. AL 0.01 0.67 0.33 0.33  

 

As pesquisas bibliográficas realizadas revelaram que a literatura disponível que trata do 

cálculo teórico do coeficiente global de troca térmica para o caso especifico da jaqueta meia 

cana é bastante restrita (Petroleum Community Fórum, 2001); VDI WARMEATLAS, 2006). 

 
5.2. Abordagem proposta por Petroleum Community Fórum 

Com base em Petroleum Community Fórum (2001), é apresentado a seguir o cálculo do 

valor do coeficiente global de troca térmica do reator estudado. Sabe-se que o reator 

equipado com jaqueta do tipo meia cana proporciona elevada velocidade de escoamento do 

fluido em seu interior em seu interior assim como elevada turbulência. A boa taxa de 

transferência de calor combinada com a rigidez estrutural que lhe é característica faz do 

reator com jaqueta meia cana uma boa escolha para uma ampla variedade de aplicações 

industriais. De acordo com os autores anteriormente citados, um valor adequado de 

velocidade de escoamento do fluido na meia cana deve estar compreendido entre 7,5 e 15 

m/s. 
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O cálculo do valor do coeficiente individual de troca térmica do lado da jaqueta meia 

cana (hj) é feito com base na figura 5.2 e, também, nas correlações apresentadas nas 

equações (5.2) e (5.3). 

 

 

Figura 5.2 – Detalhe construtivo jaqueta meia cana (Petroleum Community Forum) 

 

 

hJ.De/k = 0.0027.(NRe)0.8
. (µ/µw)0.14. (NPr)0.32 . (1+3.5(Di/DC))  

 

(Para NRe>10.000) 

 

(5.2) 

  

 

hj.De/k = 1.86.(NRe) 
. (µ/µw)0.14 . (NPr) .(Dc/De)0.33  

 

(Para NRe<2.100) 
 

 

(5.3) 

                  

 

O De será calculado com base nas equações (A.4) e apresentado a seguir. 

 

De = (4.seção transversal da área de vazão / perímetro molhado) 

 

 

(5.4) 

 

Para reatores equipados com jaqueta meia cana, tem-se que: 
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De meia cana =   
 

(5.5) 

    

O cálculo do coeficiente individual de troca térmica no interior do vaso (hi), é feito com 

base na correlação apresentada na equação (5.6),sendo o valor do parâmetro α definido 

pela tabela 5.2 apresentada a seguir 

 

 

(5.6) 

 

 

    Tabela 5.2 – Valores para o parâmetro α. 

Agitador Superficie α

Turbina Jaqueta 0.62

Turbina Meia cana 1.5

Pá Jaqueta 0.36

Pá Meia cana 0.87
Ancora jaqueta 0.46
Hélice Jaqueta 0.54
Hélice Meia cana 0.83  

 

O cálculo do coeficiente global de troca térmica para o sistema estudado considera a 

resistência térmica da parede do vaso bem como a incrustação na meia cana. Deste modo, 

a equação para o cálculo do coeficiente global de troca térmica para o sistema e definido 

pela equação (5.7). 

 

 

 

(5.7) 

 

 

Para este trabalho o fator de incrustação será desprezado, pois foi identificado através dos 

reparos feitos na meia cana que o nível de incrustação quando usado fluido térmico é muito 

Excluído: 
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pequeno não interferindo no cálculo. O reator estudado encontra-se em operação desde 

1992, nas inspeções anuais não se observa incrustação quer seja no costado do reator ou 

nas paredes dos tubos da jaqueta meia cana. 

 

5.3. Abordagem proposta por VDI Warmeatlas 

Com base na Seção Mc do (VDI Warmeatlas, 2006), é apresentado a seguir o cálculo do 

valor do coeficiente global de troca térmica do reator estudado. Para calcular o coeficiente 

global de troca térmica em vasos agitados com jaqueta meia cana, a geometria do vaso 

deve ser dividida em diferentes seções como descrito a seguir: (i)- transferência de calor 

dentro do vaso; (ii)- transferência de calor através da parede do vaso e (iii)- transferência de 

calor através da jaqueta meia cana. 

A equação (5.8) deve ser utilizada para calcular o coeficiente global de troca térmica. Nesta 

equação o coeficiente global de troca térmica (k) está relacionado à área interna do vaso 

(AW). 

 

X

ls

k RW

W

W αλεχα

1111
++=  

 

(5.8) 

  

 
Figura 5.3 - Geometria da meia cana 
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A equação (5.9) apresenta o cálculo do valor da grandeza X ilustrada na figura 5.3 e usada 

no cálculo do valor do coeficiente global de troca térmica.     

X=0,5*(ra+ri)  (5.9) 

 

Os valores dos fatores de correção ε e χ são necessários devido à geometria da meia cana 

e ao fato do mecanismo de transferência de calor não ocorrer por meio de mecanismo 

unidimensional. Estes fatores podem ser determinados com base nas figuras A.3a, 5.3b, 5.4 

e 5.5. 

  

Figura 5.4 -  Diagrama para obtenção do valor  de ε  
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Figura 5.5 - Diagrama para obtenção do valor de χ  

 

A metodologia de cálculo do valor do Coeficiente individual de transferência (αR) de calor 

no lado da meia cana feita com base na Seção GC do VDI Warmeatlas, é apresentada a 

seguir. Foi considerada na figura 5.6 a representação esquemática simplificada da 

serpentina com tubo completo usada no trabalho, o modelo com tubo completo pode ser 

perfeitamente adaptado ao modelo de jaqueta meia cana levando em consideração que no 

caso da jaqueta meia cana o diâmetro do tubo ‘e a metade do diâmetro de tubo completo. 
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Figura 5.6 – Geometria da serpentina com tubo completo.  

 

Devido ao formato helicoidal da meia cana, uma força centrifuga aparece no interior do tubo, 

causando forte vazão secundaria, a qual melhora a troca térmica entre o fluido no interior do 

vaso e a meia cana soldada a parede do mesmo. Adicionalmente pode ser observada uma 

diminuição da pressão 

A intensidade desta vazão secundaria está relacionada com a relação (d/D) da meia cana. O 

parâmetro (d) refere-se ao diâmetro interno do tubo. No caso estudado no trabalho, será o 

diâmetro hidráulico da meia cana. O parâmetro D será calculado por meio das equações 

(5.10), (5.11) e (5.12) 

)²](1[
W

W
D

h
DD

π
+=  

 

(5.10) 

 

)²(² πhDD SW −=  (5.11) 

  

πn

l
DS =  

(5.12) 
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As equações (5.10), (5.11) e (5.12) podem ser diretamente aplicadas a jaquetas com tubo 

completo para um comprimento l  e com n  espiras a uma distancia h entre duas espiras. 

Para jaqueta meia cana a relação de curvatura para o numero de Reynolds critico – definido 

na equação (5.23) – pode ser calculado de acordo com a equação (5.13). 

 

)2/(/ BAddDd =  (5.13) 

 

na qual  dBA  e o diâmetro do vaso, ver figura (5.7). 

Nas equações (5.14) e (5.15) apresentadas a seguir, são apresentados os cálculos 

do número de Reynolds e do numero Nusselt usados no trabalho. O diâmetro do tubo deve 

ser substituído pelo diâmetro térmico dado pela equação (5.16). 

υ
thdu ⋅

=Re  
(5.14) 

 

λ

α thR d
Nu

⋅
=  

(5.15) 

 

dd th
2

π
=  

(5.16) 

 

Para as condições de fluxo laminar, fluxo turbulento e também de fluxo de transição, o 

numero de Nusselt pode ser calculado pelas seguintes correlações apresentadas a seguir. 

Escoamento em Regime Laminar: 

14,03/19,0 )Pr)(Pr/PrRe])/(8,01[08,066,3( W

m

lam DdNu ++=  (5.17) 

 

194,0)/(2903,05,0 Ddm +=  

(valida para Re < Recritico) 

(5.18) 
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Escoamento em Regime Turbulento: 

14,0

3/2 Pr

Pr

)1(Pr8/7,121

PrRe8/









−+

⋅⋅
=

W

turbNu
ξ

ξ
 

 

(5.19) 

 

5,0

25,0
)/(03,0

Re

3164,0
Dd+=ξ  

(válida para Re > 22000) 

(5.20) 

 

Escoamento em Regime Transitório, válida para Recrit < Re < 22000: 

)102,2(Re)1()(Re 4⋅=−+⋅= NuNuNu crittrans ηη  (5.21) 

 

criticoRe102,2

Re102,2
4

4

−⋅

−⋅
=η  (5.22) 

 

])/(6,81[2300Re 45,0Ddcrit ⋅+⋅=  (5.23) 

 

O cálculo do Coeficiente de transferência de calor (αw) no interior do vaso utilizando a 

metodologia proposta na Seção Ma do VDI Warme Atlas (2006) é apresentado a seguir. 

Para fluidos newtonianos a transferência de calor entre a parede do interior do vaso e a 

massa agitada pode ser calculada com base nas equações apresentadas a seguir. 

14,03/13/2 )/(PrRe WCNu ηη⋅⋅⋅=  (5.24) 

 

λ

α Bd
Nu

⋅
=  (5.25) 

 



 

 

 
 

56 

η

ρnd R

2

Re =  (5.26) 

 

 

Na equação (5.24), a constante C é relacionada ao tipo de agitador. A geometria do vaso 

esta ilustrada na figura (5.7). 

 

 

Figura 5.7 - Geometria do vaso agitado. 

 

Para cálculo com agitador de 2 x 2 laminas, com inclinação das laminas em relação à linha 

de centro do reator e 4 chicanas, a equação (5.27) deve ser usada. 

14,03/13/22,05,06,02,045,03,0
)/(PrRe))(sin()/()/()/()/(4,1 WflBFFRBBRturb ZdhhhdhddNu ηηγ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= −−  

(5.27) 

   

 Z: Número de laminas.  

Para o caso de o tanque equipado com mais de um agitador, h e hR    na equação (5.27)  

deve ser substituído por:         
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∑
=

=
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i

RrR nhhresph
1

*

)(

** /.  (5.28) 

na qual nR representa o número de conjunto de agitadores. 

 

Capítulo 6 

 

6.1. Materiais & Métodos 

 
Como procedimento metodológico foi realizada uma investigação bibliográfica mais 

detalhada sobre o tema com o objetivo de esclarecer aspectos específicos relacionados ao 

modelamento matemático e simulação computacional do comportamento térmico de reator 

químico do tipo semi batelada alimentada. Assim, para a implementação do projeto foi 

utilizado um reator industrial existente em indústria química localizada na região de São 

Bernardo do Campo. 

 O desenvolvimento de um modelo que possibilite a representação real do comportamento 

térmico do reator estudado é fundamental para que se possa determinar as condições de 

operação do equipamento que evitem a ocorrência da fadiga térmica da serpentina. pois se 

trata de uma situação inaceitável em um reator industrial, devido aos custos que esse 

fenômeno causa. 

 

6.2. Materiais e equipamentos utilizados 

A figura 6.1 representa o sistema utilizado para obtenção dos dados necessários ao 

modelamento matemático da temperatura do reator batelada em estudo. Este sistema é 

composto pelos seguintes elementos: 

• Reator cilíndrico vertical construído em aço inoxidável com 6 m3 de capacidade; 

• Sistema digital de controle distribuído marca ABB modelo AC450. 

• Driver OPC de comunicação digital 
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• Válvulas de controle pneumaticamente operadas Masoneilan modelo UNIPACT300 

• Elementos sensores de temperatura tipo PT100 fabricante Equipe.  

• Medidor de vazão volumétrica por ultra som fabricante Flexim Gmbh modelo: 

Fluxus ADM 6725 

• Aplicativo SIMULINK/MATLAB 

• Termômetro de radiação infravermelha fabricante Raytek modelo RAYST30XXUS 

Para o desenvolvimento das atividades contidas neste trabalho, foram também utilizados 

os seguintes materiais consumíveis: 

• Água potável. 

• Acrilato de butila.  

• Monômero de estireno. 

• Peróxido orgânico. 

• Solvente orgânico AB-9. 

• Fluido térmico Dowtherm.  

• Energia elétrica.  

 

6.3. Metodologia empregada 

O modelo matemático simplificado do reator estudado neste trabalho foi obtido a partir das 

equações de balanço global de energia, aplicadas ao volume de controle composto pelo 

reator propriamente dito e pela jaqueta de aquecimento e/ou resfriamento do tipo meia cana. 

Adicionalmente, foram usadas correlações específicas para o cálculo do coeficiente global 

de transporte de calor. Para a obtenção do modelo matemático foram assumidas algumas 

simplificações, apresentadas na seqüência: (i)- as propriedades de transporte de calor dos 

fluidos contidos no interior do reator e no interior da jaqueta não variam com a temperatura; 

(ii)- não há mudança de fases nos fluidos considerados e (iii)- as variações de energia 

cinética e de energia potencial são assumidas desprezíveis. (GARCIA, 2005) 

Os processos de troca térmica considerados na representação matemática do sistema 
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estudado são os seguintes: (i)- transferência de calor por convecção entre o fluido que 

escoa na jaqueta de aquecimento e/ou de resfriamento; (ii)- transferência de calor por 

condução nas paredes do reator e (iii)- transferência de calor por convecção entre o fluido 

contido no interior do reator e a parede do mesmo. 

Foi assumido que o reator químico apresenta funcionamento adiabático e que seja aplicável 

a representação do sistema usando o valor médio global das propriedades térmicas 

consideradas no modelo. 

A configuração do reator pode ser vista na figura 6.1, apresentada na seqüência. Como 

pode ser observado na figura, o reator foi preenchido com aproximadamente 1/3 de seu 

volume total nesta fase do processo. Também é importante ressaltar que o reator possui 

três segmentos independentes de jaqueta meia cana. Estes segmentos são utilizados de 

acordo com o volume de matéria prima contido no interior do reator. A escolha dos 

segmentos a serem empregados é feita por meio das válvulas de bloqueio V1, V2 e V3, as 

quais permitem ou não a circulação de fluido térmico nos segmentos 1, 2 e 3 

respectivamente.

 

Figura 6.1 – Configuração do reator estudado 

 

QEO QSO 
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Considerando o fato de que os experimentos foram realizados em uma unidade industrial 

em operação, o tempo de realização dos experimentos apresentou pequena variação entre 

si, tendo sido mantido em 90 minutos na média. Antes de iniciar o experimento, as 

temperaturas da massa reacional e do óleo térmico foram equalizadas, de maneira a 

apresentarem os mesmos valores iniciais para o início de cada experimento. Em seguida, 

foram gerados degraus na temperatura de entrada de fluido térmico (TEO). Os degraus 

consistiram em aumentar bruscamente a temperatura de entrada do óleo térmico gerando-

se diferenças entre as temperaturas do óleo e da massa reacional de 10OC, 20OC, 40OC e 

60OC. Após a aplicação do degrau na temperatura de entrada do óleo térmico, a 

temperatura do mesmo é mantida constante até o final do experimento. Durante os 

experimentos, são registradas as temperaturas da massa (TM), temperatura de entrada de 

fluido térmico (TEO) e a temperatura de saída do fluido térmico (TSO). 

As informações correspondentes aos valores das variáveis de processo foram coletadas 

eletronicamente pelo sistema digital de controle em intervalos de 30 segundos, de acordo 

com a disponibilidade do sistema digital de controle em coletar e disponibilizar dados 

históricos. 

 

Capítulo 7 – Resultados obtidos 

 

7.1. Determinação experimental do Valor do Coeficiente Global de Transporte de 

Calor dos experimentos. 

Foram realizados 10 experimentos para coleta de dados, os valores calculados de UJR*AJR 

com base nos dados coletados são apresentados na tabela 7.1.  

O valor do produto UJR*AJR médio, ao longo do experimento foi calculado com base na 

metodologia apresentada no capítulo 4. 

 Estes valores foram inseridos no modelo e posteriormente ajustados manualmente no 

simulador SIMULINK® até se obter a sobreposição das curvas de temperatura da simulada 
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da massa e temperatura real de processo conforme apresentado na figura 7.1. 

 

Figura 7.1 – Comparação de valor simulado  e valor real  para o experimento n°5 

 

 Com isto obtém-se o valor do produto de UJR*AJR ajustado e conseqüentemente podem ser 

avaliados os desvios entre os valores calculados e os valores efetivos para cada 

experimento. 

A figura 7.2 abaixo mostra como foi feito o cálculo experimental de UJR*AJR para o 

experimento 6, também foram aplicadas técnicas de cálculo pela média aritmética e média 

ponderada bem como eliminados resultados que excederam 25% do valor médio com 

objetivo de avaliar a influência das técnicas de cálculo no valor final. 

Experimento 5 
UAJR ajustado = 1000 
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0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

0 50 100 150 200

time [min]

U
A

 [W
(m

²K
]

 

 

UA(average) 1139,439 [W/(m²K)] UA(weighted) 1137,712 [W/K]
number of values for average 32 [-] ∆Tmax 32,38084 [K]

∆Tmin 1,057221 [K]
UA(average,reduced) 1196,944 [W/(m²K)] ∆t 6768,00 [s]
Ua(max) 1424,298 [W/(m²K)] ∆Tln 9,153804 [K]
UA(min) 854,5791 [W/(m²K)] Qtotal 70484611 [J]
number of values within dev 29 [-]  

 

Figura 7.2 – Valores coletados para o experimento n° 6 

 

A tabela 7.1 mostra também os desvios percentuais calculados entre UJR*AJR médio e o valor 

de UJR*AJR ajustado. A principal causa contribuinte para a diferença entre os valores 

calculados nos experimentos e os valores ajustados no simulador esta na variação de vazão 

do fluido térmico, o circuito de fluido térmico alimenta vários consumidores em paralelo 

provocando oscilações de vazão.  

Para melhorar a resposta do sistema foi implementada no sistema digital de controle 

distribuído (SDCD) uma lógica que faz a correção do coeficiente global de troca térmica em 

tempo real e a partir do valor médio dos experimentos. 

Cabe uma ressalva sobre o experimento 4, pois o mesmo apresenta valor de UAJR muito 

acima dos demais experimentos. A explicação esta no fato de que para este experimento 

especifico, a temperatura inicial da estrutura mecânica do reator estava muito acima da 
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temperatura ambiente, favorecendo assim o aquecimento da massa dentro do reator. 

 
 
 
Tabela 7.1 – Valores obtidos e valores ajustados de UJR.AJR  experimental. 

 

7.2. Aplicação do modelo em lotes produzidos de resinas acrílicas. 

 

Para uma validação final do modelo matemático proposto neste trabalho foram testados 20 

lotes de resina acrílica produzidos. Para tanto, foram inseridos no modelo os valores das 

temperaturas reais de entrada, saída do óleo e massa.  

A inserção foi feita a partir de dados históricos coletados do sistema digital de controle e o 

valor de UJR*AJR ajustado manualmente no modelo até que se obtivesse sobreposição das 

curvas das temperaturas reais e simuladas da massa. 

A figura 7.3 apresenta o comportamento temporal das temperaturas reais e simuladas da 

massa do meio reacional, para um dos 20 lotes produzidos e analisados. Pode ser 

observado também na figura 7.3 que o modelo apresenta resposta coerente e muito próxima 

do comportamento real para a rampa de aquecimento que é o objetivo do estudo. 

 A tabela 7.2 mostra que a variação do valor do produto de UJR*AJR obtido com base nos 20 

experimentos realizados é de no máximo 60 unidades, mostrando excelente resultado. 

 

Experimento no Delta (oleo/massa)   

(oC)
UAJR médio 

(W/K)
UAJR ajustado   

(W/K) 
Desvio 

(%)

1 20 1000 1101 9.17%
2 20 1020 1091 6.51%
3 20 1317 1150 -14.52%
4 40 1549 1450 -6.83%
5 40 1020 1000 -2.00%
6 40 1139 1150 0.96%
7 10 1025 1050 2.38%
8 20 1173 1150 -2.00%
9 40 1134 1100 -3.09%

10 60 1065 1100 3.18%
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Tabela 7.2 – Valores de UJRAJR.para 20 lotes produzidos 

Lote no UAJR médio (W/K)

1 890
2 900
3 890
4 920
5 920
6 900
7 920
8 950
9 950

10 950
11 950
12 950
13 950
14 950
15 950
16 950
17 930
18 920
19 910
20 910  

Pode-se também observar, comparando-se as tabelas 7.1 e 7.2, que o produto UJR*AJR para 

os lotes reais ficaram abaixo de 1000 [W / K] enquanto os valores da simulação em degrau 

ficaram maior ou igual a este valor. Isto se deve ao fato dos valores de massa carregados 

no reator durante os testes em degrau grau foi de (1950 Kg) e no lote real (1635 Kg). Com 

isto a altura da massa reacional no interior do reator foi maior para o teste em degrau, 

conseqüentemente também foi maior a área de troca térmica AJR.  
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Figura 7.3– Comportamento das temperaturas de lotes produzidos 

A figura 7.3 mostra ainda que a elevação da temperatura é feita gradualmente, 

considerando-se uma diferença aproximadamente constante entre a temperatura do óleo 

térmico e a temperatura do meio reacional de 70°C. Quando a temperatura massa no reator 

estiver em valor próximo ao valor de referência (diferença de aproximadamente 5 °C). A 

diferença de temperatura entre óleo e massa é reduzida para 40°C visando minimizar o 

efeito da oscilação da temperatura do meio reacional em torno do valor de referência antes 

do inicio da etapa de polimerização. 

Pode-se verificar ainda pelo gráfico apresentado na figura 7.3, que tanto o óleo térmico 

como a massa reacional apresentam instabilidade próxima ao ponto de controle, ou seja, o 

momento em que ocorre a transição da estratégia de controle de delta para controle pela 

massa. O sistema de alimentação de óleo térmico que inicialmente estava aquecendo o 

reator de polimerização, através da introdução de óleo térmico a 300 °C, passa então a 

alimentar o reator com óleo térmico na temperatura de 60 °C provocando choque térmico na 

jaqueta meia cana. 
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7.3. Aplicação do modelo para mudança da estratégia de controle (software sensor) 

 

A terceira etapa deste processo foi utilizar o modelo para mudar a estratégia de 

aquecimento da massa do reator evitando a ocorrência de choque térmico. 

A figura 7.4 apresenta o comportamento temporal da temperatura simulada da massa do 

meio reacional para a condição de operação da unidade de processo estudada, 

considerando a influência do emprego do modelo matemático desenvolvido sobre o 

comportamento da dinâmica do processo. 

O resultado apresentado na figura 7.4 foi estudado em ambiente computacional, utilizando o  

aplicativo SIMULINK®.  

 

Figura 7.4 – Comportamento das temperaturas consideradas aplicando software sensor. 

 

O controle baseado no modelo matemático desenvolvido neste trabalho muda drasticamente 

a estratégia de aquecimento da massa como pode ser visto na figura 7.4.  

O modelo opera com um gradiente fixo de aumento de temperatura (de 1.5 a 2 oc. / min.) do 
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fluido térmico até que este atinja uma determinada  temperatura calculada pelo modelo. 

A temperatura final de parada de aquecimento do fluido térmico mostrada na figura 7.4 é 

dada pela equação 7.1. Esta equação calcula a energia contida no volume do circuito de 

recirculação do fluido térmico (VCRC) ,se a energia contida no circuito for maior ou igual a 

energia necessária para que a massa atinja o valor de referência, sistema digital fechara as 

válvulas de entrada de óleo quente e frio, conseqüentemente o circuito de fluido térmico 

ficara no modo de recirculação. ., 

 

1
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≥
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−∗∗∗

TmassaSTPmassaCpm

STPTpCV

massaator
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(7.1) 

 

A figura 7.5 ilustra o circuito de fluido térmico operando no modo de recirculação. Neste 

modo temos um circuito fechado onde o fluido térmico recircula através da jaqueta meia 

cana, tubulações e bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5–  Sistema de recirculação de fluido térmico. 

 

Com base nos resultados obtidos em simulação, o modelo foi posteriormente implementado 

na base de dados do sistema digital de controle distribuído existente na unidade de 
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processo. A resposta da aplicação pratica obtida pode ser vista na figura 7.6. Figura esta, 

extraída da tela do sistema de controle digital. Comparando-se os perfis da curva obtida em 

simulação (figura 7.4) e curva obtida do processo real (figura 7.6), pode-se concluir que o 

resultado foi plenamente satisfatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 – Comportamento das temperaturas no SDCD com software sensor. 

 

Quanto ao objetivo primário que era o de eliminar choque térmico na jaqueta meia cana 

causado pela oscilação do controle de temperatura na fase de transição de estratégia de 

controle e próximo ao valor de referência de temperatura de polimerização, o estudo levou a 

uma solução capaz de evitar o problema, conforme mostram obtidas do sistema digital e 

retratadas nas figuras 7.7 e 7.8.  
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Figura 7.7 – Temperaturas sem ação do modelo             Figura 7.8 –Temperaturas com ação do modelo 
 
 
O modelo também proporcionou maior estabilidade na fase de transição de mudança da  
 
estratégia de controle de temperatura.  Com isto o início da fase exotérmica do processo  
 
acontece com as temperaturas da massa e fluido térmico estáveis e em equilíbrio. A figura  
 
7.9 mostra a situação destas temperaturas. 
 
 
 
  
 

 

 

 

Figura 7.9 – Temperatura da massa e fluido térmico no início da fase de reação exotérmica 

 
Outro aspecto positivo observado como resultado do emprego do modelo foi a economia de 

energia na fase de aquecimento da massa reacional até atingir o valor de referência de 

temperatura de polimerização. A economia é conseqüência da utilização da energia 

acumulado no circuito de recirculação e eliminação da oscilação na fase de transição antes 

do início da reação exotérmica. 

Foi calculado o consumo médio de energia em 7 lotes produzidos com o processo sem 

aplicação do modelo e comparado com consumo médio de energia de 3 lotes produzidos 

após aplicação do modelo. O processo com modelo teve consumo médio de 1.5 (kWh / oc.) , 

já no processo sem modelo o consumo médio foi de 1.9 (kWh / oc.), ou seja, a aplicação do 

modelo resultou em 23% de economia de energia. 

Extrapolando-se a econômica especifica para a quantidade de lotes produzidos 
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mensalmente neste reator , a economia mensal foi calculada em 3000 kWh. 

A base de cálculo que retrata a economia de energia esta detalhada na tabela 7.3. 

  

Tabela 7.3 – Cálculo comparativo de consumo de energia na fase de aquecimento. 

LOTES MODELO TEMPO (S) TIM TFM Delta M ET (j) EE(J/oC) EE(KWh/oC)

2 Não 4568 30,4 150,4 120 9,63E+08 8,02E+06 2,23
5 Não 4028 36 147,5 111,5 7,65E+08 6,86E+06 1,91
10 Não 4100 33 147,9 114,9 8,07E+08 7,02E+06 1,95
11 Não 3700 37 149,5 112,5 7,20E+08 6,40E+06 1,78
12 Não 3765 35 147,9 112,9 6,90E+08 6,11E+06 1,70
13 Não 3425 45,3 148,1 102,8 6,32E+08 6,15E+06 1,71
19 Não 3820 39 148,2 109,2 7,96E+08 7,29E+06 2,02

MÉDIA 7,67E+08 6,84E+06 1,90  

1 Sim 2559 62,3 139 76,7 4,03E+08 5,25E+06 1,46
3 Sim 3900 69,83 144,3 74,47 4,19E+08 5,63E+06 1,56
4 sim 3582 58,23 147,1 88,87 4,66E+08 5,24E+06 1,46
5 sim 3400 32,2 146,9 114,7 5,63E+08 4,90E+06 1,36

MÉDIA 4,62E+08 5,25E+06 1,46  

 

O modelo matemático também mostrou utilidade na identificação de problemas ocorridos em 

equipamentos do processo, durante um dos lotes produzidos com utilização do modelo, o 

cálculo da temperatura de parada de aquecimento foi feito corretamente no entanto a massa 

reacional ficou 6 OC abaixo do valor de referência. Investigando-se o problema mais 

detalhadamente identificamos a que válvula de controle de fluido térmico de 60 OC estava 

com problema de vedação permitindo que entrasse óleo frio no circuito de recirculação 

mesmo com o controlador em 50%. 

Um importante aspecto do trabalho feito é que ele reforça que o método calorimétrico é o 

mais simples e direto no desenvolvimento de modelo matemático para o processo estudado. 

Por outro lado, as equações utilizadas no desenvolvimento do trabalho só são possíveis de 

serem aplicadas caso o produto já esteja em fase de produção. Por exemplo, para uma 

definição prévia se o processo é capaz do ponto de vista de troca térmica na inserção de um 

novo produto no portfólio , o método calorimétrico não é cabível. 

O capítulo 5 retrata o cálculo do coeficiente global de troca térmica sem termos que usar os 
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balanços de energia, quando os mesmos não estão disponíveis. 

Os resultados obtidos com o uso da teoria do capitulo 5 (VDI Warmeatlas) é descrito abaixo 

e serve também como comparação aos resultados obtidos através do uso das equações de 

balanços de energia. 

Devido as características geométricas do reator e a existência de dois diferentes passos da 

jaqueta meia cana (fundo do reator e parede lateral), o equipamento foi dividido em três 

partes para efeito de cálculo de convecção entre fluido térmico e parede, e cálculo de 

condução na parede e cálculo da convecção no interior do reator. 

a) Fundo do reator. 

Para esta secção foi calculada a troca térmica por convecção na parede externa, condução 

na parede. Os resultados para estas etapas de cálculo estão detalhados na tabelas 7.4. 

 

Tabela 7.4 – Cálculo da troca térmica por condução e convecção no fundo do reator. 

Parâmetros Valores Unidades Parâmetros Valores Unidades
mean T 50 [ºC] αw Nu_turb [W/(m²K)]
d_pipe 0,083 [m] λw 16,6 [W/(mK)]

d_th 0,130 [m] sw 0,009 [m]
D_reac,mean 0,800 [m] ra 0,0445 [m]

d_BA 2,018 [m] ri 0,0415 [m]
h 0,110 [m] l 0,055 [m]
D 0,802 [m] X 0,043 [m]

d/D 0,052 [-] sw/l 0,16 [-]
dV/dt 37,5 [m³/h] l/X 1,28 [-]

A_halfcoil 0,0027 [m²] ε 0,81 [-]
u_oil 3,850 [m/s] λ/(αs) 2,24 [-]
ν_oil 2,10E-06 [m²/s] χ 0,58 [-]

ν_oil_W 2,10E-06 [m²/s] sw/(εχλw) 0,001154041 [(m²K)/W]
Re 239133 [-] αW 867 [W/(m²K)]
Pr 26,7 [-]
λoil 0,1339 [W/(mK)]
ξ 0,021 [-]
m 0,663 [-]

Nu_turb 2731 [-]
Nu_lam 939 [-]
Re_crit 5745 [-]
η -13,36 [-]

Nu_Recrit 82 [-]
Nu_22000 251 [-]
Nu_trans -23008 [-]

Nu 2731 [-]
αR 2805 [W/(m²K)]

CONVECÇÃO PAREDE EXTERNA (FUNDO REATOR) CONDUÇÃO PAREDE FUNDO REATOR
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b) Lateral do reator. 

Analogamente ao fundo do reator, a tabela 7.5 detalha os cálculos aplicados ã lateral do 

reator referentes a convecção e condução. 

Tabela 7.5 – Cálculo da troca térmica por condução e convecção na lateral do reator 

Parâmetros Valores Unidades Parâmetros Valores Unidades
mean T 50 [ºC] αw Nu_turb [W/(m²K)]
d_pipe 0,083 [m] λw 16,6 [W/(mK)]

d_th 0,130 [m] sw 0,009 [m]
D_reac,out 2,018 [m] ra 0,0445 [m]

d_BA 2,018 [m] ri 0,0415 [m]
h 0,150 [m] l 0,075 [m]
D 2,019 [m] X 0,043 [m]

d/D 0,041 [-] sw/l 0,12 [-]
dV/dt 37,5 [m³/h] l/X 1,74 [-]

A_halfcoil 0,0027 [m²] ε 0,60 [-]
u_oil 3,850 [m/s] λ/(αs) 2,24 [-]
ν_oil 2,10E-06 [m²/s] χ 0,58 [-]

ν_oil_W 2,10E-06 [m²/s] sw/(εχλw) 0,001557956 [(m²K)/W]
Re 239133 [-] αW 642 [W/(m²K)]
Pr 26,7 [-]
λ_oil 0,1339 [W/(mK)]
ξ 0,020 [-]
m 0,656 [-]

Nu_turb 2675 [-]
Nu_lam 851 [-]
Re_crit 5745 [-]
η -13,36 [-]

Nu_Recrit 77 [-]
Nu_22000 246 [-]
Nu_trans -23516 [-]

Nu 2675 [-]
αR 2747 [W/(m²K)]

CONDUÇÃO PAREDE LATERAL REATORCONVECÇÃO PAREDE EXTERNA (LATERAL REATOR)

 

 

a) Interior do reator. 

Dentro do reator temos apenas troca térmica por convecção, os resultados detalhados estão 

na tabela 7.6 
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Tabela 7.6 – Cálculo da troca térmica por convecção no interior do reator. 

Parâmetros Valores Unidades
d_R 1,35 [m]
N 0,87 [rev/s]
ρ 880 [kg/m³]
µ 0,0008 [Pa s]
cp 1033 [J/(kgK)]
k 0,12 [W/(mK)]
µ_b 0,0008 [Pa s]
µ_w 0,0008 [Pa s]
d_B 2 [m]

h 0,15 [m]
h_R 0,382 [m]
h_F 0,879 [m]
γ 24 [º]
Z 2 [-]

Re 1737450 [-]
Pr 6,886666667 [-]

Nu_vessel 13711,80376 [-]
α_vessel 823 [W/(m²K)]

CONVECÇÃO NO INTERIOR DO REATOR

 

 

Finalmente, aplicando-se a equação 5.8 para o fundo e lateral do reator, obtemos o 

coeficiente global de troca térmica para os dois segmentos, subseqüentemente somamos os 

coeficientes globais de troca térmica para o fundo e lateral do reator para obtermos o 

coeficiente global total de troca térmica do reator. 

A tabela 7.7 ,mostra os valores de U e UA para o fundo e lateral do reator bem como o valor 

de UA total. 

 

Tabela 7.7 – Valores finais dos coeficientes globais de troca térmica. 

U_lateral 293 [W/(m²K)] U_fundo 354 [W/(m²K)]
A_lateral 0,80 [m²] A_fundo 2,30 [m²]
UA_latera 235 [W/K] UA_fundo 814 [W/K]

UA total 1049 [W/K]   
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Capítulo 8 – Conclusões. 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que o modelo matemático desenvolvido, 

implementado e validado para uso posterior no sistema de controle existente do reator do 

tipo semi-batelada foi adequado para representar o comportamento temporal da temperatura 

da massa reacional contida no reator durante a etapa de aquecimento inicial aplicada ao 

equipamento. 

 

O modelo fez uso do valor de coeficiente global de transporte de calor determinado 

experimentalmente com base em balanços de energia. Foi utilizado o valor médio global 

desta propriedade de transporte de calor.  

 

A incerteza apresentada pelo valor obtido experimentalmente não foi avaliada diretamente 

neste trabalho. O critério considerado para a aceitação do valor encontrado para o 

coeficiente global de transporte de calor foi baseado na comparação entre as curvas da 

evolução temporal da temperatura real do reator em comparação com a temperatura 

simulada do mesmo. 

 

O valor do coeficiente global de transporte de calor foi alimentado manualmente no modelo 

matemático. O autor sugere que este trabalho seja continuado, considerando o ajuste do 

valor do coeficiente global de transporte calor por meio de procedimento recursivo, realizado 

em tempo real. 
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Apêndice A – Considerações sobre as técnicas de 

controle empregadas no processo estudado. 

Para o controle de temperatura de fluido térmico e da massa do reator são utilizadas as 

seguintes técnicas (STEPHANOPOULOS, 1984): 

 

A.1. Split Range  

A modulação das válvulas de controle de fluido frio e quente é feita em split range. Este 

controle é uma montagem particular que utiliza no mínimo dois elementos finais de controle 

comandados simultaneamente pelo mesmo sinal, conforme figura A.1. 

 

 

Figura A.1 – Configuração de split range 

O controlador de temperatura do fluido térmico TIC comanda a modulação das válvulas de 

fluido térmico quente e frio. A calibração de ambas as válvulas (fluido frio e fluido quente) é 

mostrada no gráfico da figura A.2. 
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Figura A.2 – Abertura e fechamento das válvulas em split range 

 

A.2. Controle em cascata 

Outra técnica aplicada a este processo é o acoplamento dos controladores de temperatura 

da massa e temperatura do fluido em cascata. O controle em cascata é implementado 

quando a malha de controle simples já não responde satisfatoriamente, principalmente em 

processos de grande inércia e quando o processo apresenta uma contínua perturbação na 

variável manipulada. 

No controle em cascata normalmente encontram-se duas variáveis de processo, dois 

controladores e um elemento final de controle. 

A figura A.3 mostra a malha de controle em cascata com a malha escrava regulando a 

temperatura de entrada do fluido de aquecimento/resfriamento e a malha mestre regulando 

a temperatura da massa no reator.. 
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Figura A.3 – Diagrama de controle em cascata 

 

A.3. Controlador PID digital  

O controlador utilizado tanto para controle de temperatura de fluido térmico quanto para 

temperatura da massa é um controlador PID com auto tuning, escalonamento e adaptação 

dos parâmetros PID (ABB PIDCONA user's guide, 1998). 

Maiores detalhes sobre as três funcionalidades no controlador PID podem ser encontrados 

nas seções (2.2.4;2.2.5;2.2.6) 

O controlador PID empregado neste trabalho usa o algoritmo apresentado na equação (A.1) 

e cujo diagrama de blocos é mostrado na figura A.4. 

 

 

(A.1) 
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Figura A.4 – Diagrama interno de blocos do PID 

O desvio DEV é diferença (y-r), como na equação 2.1 a parcela da integral é aplicada sobre  
 
a diferença (r-y), o sinal da parcela integral na figura A.4 é negativo. 
 
A.4. Auto tuning do controlador 

O auto tuning do controlador utilizado neste trabalho apresenta quatro etapas, a saber: (i)- 

Fase Observação; (ii)- Fase Rele; (iii)- Fase Excitação e (iv)- Fase Verificação (ABB 

PIDCONA user's guide, 1998). 

Fase Observação (ou listen phase), o controlador mantém o sinal de saída OUT constante 

para verificar as variações no valor medido MV. Esta operação dura alguns minutos e o 

controlador monitora a variação espontânea do processo. Com base no comportamento das 

variações apresentadas pelo processo, o controlador definirá o tempo de amostragem, a 

constante de tempo do filtro e a histerese a serem usados na próxima fase. 

Na Fase Relé o controlador excita a saída com pulsos do tipo degrau, sendo assumido que 

dez (10) pulsos são suficientes para esta fase (ABB PIDCONA user's guide, 1998). Deve ser 

ressaltado que ciclos adicionais de excitação podem ser requeridos caso o processo seja de 

difícil modelagem.  Ainda de acordo com (ABB PIDCONA user's guide, 1998), as 

dificuldades no modelamento do comportamento temporal da variável de interesse pode ser 

causado pela combinação dos seguintes fatores: (i)- alto nível de distúrbio e (ii)- não 

linearidades. A excitação é mantida até que seja verificada a ocorrência de oscilação 

periódica da variável de processo de interesse e conseqüentemente seja possível avaliar a 

correspondente a constante de tempo do processo.  
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A figura A.5 apresenta uma representação típica do comportamento das fases Observação e 

Rele consideradas para o controlador PID usado neste trabalho. 

Na Fase Excitação o valor de referência é variado na forma PRBS (Seqüência Binária 

Pseudo Randômica). Nesta fase, o sinal de saída do controlador OUT é mantido dentro de 

limites, pois o modelo matemático do processo interno ao PID está sendo adaptado e 

melhorado, considerando os valores inicialmente definidos nas Fases anteriores. Este 

procedimento é mantido até que haja convergência e robustez do modelo que esta sendo 

adaptado. Caso as variações de degraus no valor de referência excedam a um numero de 

cinqüenta tentativas sem que se consiga controle, o controlador interromperá esta fase e 

fará uma nova verificação da fase anterior. 

Na Fase Verificação o controlador utilizará os parâmetros calculados na fase anterior e 

verificará se a resposta esta coerente com o degrau aplicado. Pode-se aceitar ou rejeitar os 

parâmetros calculados pelo controlador. Caso os parâmetros sejam aceitos tem-se, em 

seguida, a possibilidade de operar em modo adaptativo a partir destes parâmetros. 

 

Figura A.5– Resposta do processo durante as Fases Observação e Rele da sintonia 
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A figura A.6 apresenta uma representação típica das fases Excitação e Verificação 

consideradas para o controlador PID usado neste trabalho. 

 

Figura A.6 - Resposta do processo  durante as Fases Excitação  e Verificação da sintonia 

 
 
A.5. Escalonamento dos parâmetros PID 

O escalonamento dos parâmetros do controlador consiste em definir valores diferentes para 

os parâmetros de sintonia do controlador correlacionados ao valor de referência ou ao valor 

medido (ABB PIDCONA user's guide, 1998). Quando o valor de referência ou o valor medido 

extrapola os limites definidos nas zonas 1,2,3,4 e 5., novos parâmetros de sintonia do 

controlador são carregados. Deve ser ressaltado que é possível executar um novo 

procedimento de auto tuning para cada zona de escalamento de ganho, caso seja 

necessário. A figura A.7 apresenta uma representação típica do comportamento de 

escalonamento de ganho considerado para o controlador PID usado neste trabalho. No eixo 

vertical temos os limites definidos para as 5 zonas de escalonamento e no eixo horizontal a 

variação do valor medido ou do valor de referência, dependendo da variável correlacionada 

na programação. 
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Pode ser observado que quando uma destas variáveis (valor de referência ou valor medido) 

cruza o limite definido para uma das zonas, novos parâmetros do PID são carregados.  

  

Figura A.7 – Comportamento típico de escalonamento do ganho do controlador PID 

 

A.6. Adaptação dos parâmetros PID. 

A terceira e ultima funcionalidade do controlador PID usado neste trabalho é o controle 

adaptativo.  Com base na mesma, o controlador ajusta automaticamente os parâmetros de 

sintonia quando ocorrem alterações na dinâmica do processo. 

Com o controlador adaptativo o modelo do processo interno ao controlador é mantido 

atualizado por identificação recursiva, sendo o ajuste dos parâmetros obtido a partir da 

aplicação do conceito de pólos dominantes a este modelo.  

A diferença entre esta funcionalidade e a de auto tuning –considerada na fase de excitação 

– é que não são gerados os pulsos em degrau para a excitação do processo. 

 


