
Resumo 
 
O objectivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia que permita a 

resolução dos problemas MINLP gerados na síntese e projecto em engenharia química 

incluindo objectivos económicos, ambientais e uma análise de robustez. Nas várias 

etapas são utilizados métodos que poderão ser aplicados para resolver problemas 

parcelares, como por exemplo a selecção de alternativas na integração energética, a 

minimização de impactos ambientais, etc. 

A primeira etapa consiste na resolução aproximada do problema inteiro em optimização 

sequencial de processos, através do desenvolvimento de um algoritmo que usa a 

hiperestrutura do sistema, heurísticas e desenho estatístico incluindo selecção de 

configurações por aplicação de critérios económicos, ambientais ou mistos. O 

desempenho deste algorítmo foi bom. A aplicação ao caso de estudo, hidrodealquilação 

do tolueno (HDA), permitiu a obtenção de um conjunto de 30 configurações (10 comuns 

a Douglas (1988)). A aplicação do desenho estatístico a este conjunto, utilizando 

requisitos de qualidade permitiu a eliminação de 6 configurações. O desenho estatístico 

foi também usado para ordenar as configurações que cumpriram o requisito de 

qualidade, usando critérios económicos (Valor Actualizado Líquido), ambientais 

(Impacto Ambiental Potencial Global e Impacto Ambiental Potencial Global determinado 

segundo metodologia EPS – Environmental Priority Strategies) e mistos (Valor 

Actualizado Líquido com inclusão dos custos dos impactos ambientais). Para isso foi 

desenvolvida uma metodologia para determinar o impacto ambiental potencial global. 

Foram seleccionadas 5 configurações (uma comum a Douglas (1988)). 

A segunda etapa consistiu na análise de algorítmos de optimização monobjectivo 

usando meta-heurísticas do tipo recozimento simulado e pesquisa Tabu e utilizando 

funções objectivo económicas, ambientais ou mistas. O desempenho dos dois 

algorítmos para três das cinco configurações analisadas pode ser considerado bom, 

para outra das configurações variou entre o razoável e o fraco e foi fraco para a outra. 

Para três das configurações, as soluções encontradas demonstraram ser pouco 

interessantes económica e ambientalmente. Concluiu-se que as metodologias usadas 

para determinar o impacto ambiental potencial global podem conduzir a soluções 



óptimas diferentes. Verificou-se também que os objectivos económicos e ambientais 

não são muito divergentes quando se considera a metodologia EPS. 

A terceira etapa consistiu no desenvolvimento de um algorítmo de optimização 

multiobjectivo baseado no recozimento simulado, considerando objectivos económicos 

e ambientais, que foi aplicado a três das configurações anteriormente referidas. Com 

este algorítmo foi possível obter várias soluções não dominadas para duas das 

configurações (para a restante apenas foram obtidas duas). O desempenho do 

algorítmo foi razoável para uma das configurações e fraco para as outras duas. 

Comparando com os resultados da optimização monobjectivo, função objectivo Valor 

Actualizado Líquido com inclusão dos custos dos impactos ambientais (critério misto) 

concluiu-se que usando esta função objectivo mista é possível obter algumas soluções 

melhores do que as obtidas pelas optimizações multi-objectivo. 

Na quarta etapa procedeu-se à análise da robustez das diferentes configurações e 

condições operatórias resultantes do processo de optimização monobjectivo, incluindo 

nessa análise a flexibilidade, critérios operacionais, critérios económicos e ambientais. 

Para as melhores soluções da optimização monobjectivo das três configurações 

consideradas na etapa anterior analisou-se a robustez, determinando a flexibilidade e a 

variação registada em alguns indicadores operacionais (caudal e pureza da corrente de 

benzeno), económicos (Valor Actualizado Líquido) e ambientais (Impacto Ambiental 

Potencial Global segundo as duas metodologias). Concluiu-se que as configurações 

que conduziram às melhores soluções na optimização monobjectivo são as mais 

interessantes sob este ponto de vista. 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this work was the development of a methodology to solve MINLP 

problems in the synthesis and design of chemical processes including economic and 

environmental objectives and also a robustness analysis. The methods used in the 

various steps can also be used to solve partial problems like, for example, the selection 

of configurations in energetic integration, the minimisation of environmental impacts, etc. 



The first step was the development of a procedure for the approximate solution of the 

integer problem in sequential optimisation, through an algorithm that uses system 

hyperstructure, heuristics and experimental design, including the selection of 

configurations by economic, environmental and mix criteria. The performance of this 

algorithm was good. The application to the case study, toluene hydrodealkylation (HDA), 

led to a group of 30 configurations (10 common to Douglas (1988)). The application of 

experimental design using quality specifications eliminated 6 configurations. This 

technique was also applied to order the remaining configurations, using economic (Net 

Present Value), environmental (Global Potential Environmental Impact and Global 

Potential Environmental Impact according to Environmental Priority Strategies - EPS - 

methodology ) and mix criteria (Net Present Value with environmental costs). To 

accomplish this a methodology was developed to determine the global potential 

environmental impact. 5 configurations were selected, one of them also proposed by 

Douglas (1988). 

The next step was the application of mono-objective optimisation to the remaining 

problem using algorithms based on simulated annealing and Tabu search, with 

economic, environmental and mixed objective functions. The performance of the two 

algorithms was good for three of the five configurations, fair to poor to another 

configuration and poor for the remaining one. Economically and environmentally the 

solutions of three configurations are not very interesting. It was possible to conclude that 

the methodologies used to determine the global potential environmental impact can lead 

to different optimal solutions and that economic and environmental objectives aren’t very 

conflicting when considering the EPS methodology. 

The third step was the development of multi-objective optimisation algorithm based on 

simulated annealing that was applied to three of the configurations mentioned above. 

Several non-dominated solutions for two of the configurations were obtained (for the 

other configuration only two solutions were obtained). The algorithm performance was 

reasonable for one configuration and poor for the other two. By comparing with the 

results obtained by mono objective optimisation using a mixed criteria objective function, 

it was possible to verify that the use of this objective function leads to some solutions 

that are better than those obtained through multi-objective optimisation. 



Finally a robustness analysis was performed on the different configurations and 

operating conditions obtained by mono objective optimisation, using flexibility, 

operability, economic and environmental criteria. Flexibility and the variation of the 

operational (purity and flow of the benzene stream), economic (Net Present Value) and 

environmental (Global Potential Environmental Impact and Global Potential 

Environmental Impact according to Environmental Priority Strategies - EPS - 

methodology) indicators were calculated and analysed. The configurations that led to 

the best solutions in mono objective optimisation proved to be the more interesting ones 

from a robustness point of view. 

 


