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RESUMO - A simulação de processos e a simulação fluidodinâmica são importantes 
ferramentas para o desenvolvimento e otimização dos processos químicos; logo, neste 
trabalho desenvolveu-se uma interface de comunicação entre os simuladores 
PHOENICS® e EMSO®, objetivando a utilização das informações de ambos para a 
simulação de processos químicos. Assim, foi realizada a simulação de um reator 
químico do tipo batelada, não-isotérmico, com transferência de calor através de uma 
camisa de troca térmica na área lateral do reator; calculando-se, pois, o perfil de 
velocidades e a variação da temperatura e concentração no reator com o decorrer da 
reação. Logo, a partir desta integração, obteve-se uma modelagem matemática robusta, 
que considera as interações entre o balanço de quantidade de movimento, a 
transferência de calor, a variação de composição do meio reacional e a estratégia de 
controle utilizada, sendo uma ferramenta de auxílio em decisões de projeto e operação 
de um reator químico. 
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INTRODUÇÃO 
 
Os simuladores de processos 

aparecem hoje como uma ferramenta 
consolidada para o projeto de 
equipamentos e estudos de plantas 
industriais, sendo possível estudar 
operações de unidades individualmente, ou 
o processo inteiro, através da conexão das 
diversas unidades envolvidas (Bezzo, 
Macchietto, Pantelides, 2000). Porém, 
estes simuladores utilizam modelos para 
equipamentos em que se faz uso de 
simplificações para o modelo de 
escoamento, de forma a desconsiderar as 
variações espaciais das propriedades 

envolvidas e a interferência destas no 
funcionamento e na eficiência da operação. 

Com o avanço computacional, 
tornou-se possível processar algoritmos 
numéricos que resolvem as equações de 
balanço de quantidade de movimento 
tridimensional, simultaneamente com as 
equações dos balanços de massa e de 
energia, para diversas geometrias, 
tornando possível a obtenção dos perfis de 
velocidade, temperatura e concentração no 
interior dos equipamentos. Os softwares 
que realizam a solução numérica destes 
balanços são conhecidos como simuladores 
fluidodinâmicos e surgem como uma 



 

 

 Analisando a evolução da 
temperatura no interior do reator conforme 
a Figura 5, é possível verificar a eficiência 
do controle de temperatura devido aos 
patamares alcançados a cada mudança de 
setpoint do controlador. 
 
 

 
Figura 5: Variação da temperatura(K) e 

setpoint(K) no reator em função do 
tempo(s). 

 
 Outro resultado obtido foi a 
variação da concentração de metanol, 
expresso em na forma de fração molar, ao 
longo do tempo conforme a Figura 6. É 
possível verificar um aumento da taxa de 
reação no momento do aumento da 
temperatura, compensando a baixa 
concentração de reagente no reator devido 
ao processo estar sendo conduzido em 
batelada com consumo dos reagentes sem a 
reposição dos mesmos. 
 

 
Figura 6: Variação da concentração de 
metanol (% mol) em função do tempo 

(s). 
 
 Analisando o perfil de velocidades 
no reator, de acordo com a Figura 7, pode-
se observar que os resultados obtidos com 
a solução fluidodinâmica foram coerentes 

com o perfil esperado para o propulsor 
utilizado, como os resultados de Ludwig 
(1999), apresentado na Figura 8 e Paul, 
Atiemo-Obeng, Kresta (2004). 
 

 
Figura 7: Perfil de velocidade no reator. 

 

 
Figura 8: Perfil de velocidade para 
tanque agitado com propulsor A310 

 
 

CONCLUSÕES 
 
 A utilização do simulador de 
processos e do simulador fluidodinâmico 
simultaneamente, mostrou-se como uma 
ferramenta eficaz para a modelagem e 
simulação de equipamentos, fornecendo 
informações adicionais sobre o 
funcionamento interno destes. 



 

 

 Assim, com o desenvolvimento 
desta interface de comunicação, 
disponibiliza-se a utilização do perfil de 
escoamento no projeto de reatores do tipo 
batelada, sendo possível ampliar a sua 
utilização para outros tipos de reatores e 
outros equipamentos, alcançando-se 
resultados mais precisos com a utilização 
do simulador de processos e CFD de forma 
simplificada. 
  

 
NOMENCLATURA 

 
∆Ηr = entalpia de reação, kJ/mol 
ρ = massa específica, kg/m3  
µ = viscosidade, poise 
µr = viscosidade em relação à água à 

60º F, adimensional 
At = área de troca térmica, m2 

Ci = concentração molar, kmol/m3 

Cp = calor específico, kJ/kg.K  
D = diâmetro do propulsor, m 
Gc = fator de forma para o impelidor,  

adimensional 
k = condutividade térmica da mistura 

reacional, W/m.K 
K = constante de fluxo do propulsor, 

adimensional 
kr = constante cinética da reação 

química, m3/h.kmol 
N = rotação do propulsor, Hz 
Nu = número de Nusselt,  

adimensional 
r = posição radial, m  
Re = número de Reynolds, 

adimensional 
ri = taxa de reação para o 

componente i, kmol/m3.s 
Pr = número de Prandtl, 

adimensional 
t = tempo, s 
T = temperatura, K 
Tw = temperatura da parede, K 

U = coeficiente de transferência de 
calor, kW/m2.K 

V = velocidade, m/s 
z = posição axial, m 
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