
Resumo 

O desenvolvimento de novos e melhores métodos para a síntese de processos químicos seguindo 

objectivos ambientais, é indispensável para se integrarem conceitos de prevenção da poluição na 

concepção de processos. Esta dissertação descreve uma metodologia evolutiva para sintetizar 

processos químicos com um melhor desempenho económico e ambiental, utilizando simuladores de 

processo. Esta metodologia tem em consideração o diagrama do processo para se estimarem as 

emissões abertas e fugitivas e avaliarem os impactos ambientais potenciais, que são aspectos 

pertinentes desta dissertação, assim como para se analisarem fácil e rapidamente diagramas de 

processo alternativos.  

A filosofia inerente a esta metodologia é a de se obter em primeiro lugar uma vista geral do processo 

e mais tarde analisarem-se os detalhes. Assim começa-se por analisar o processo como um todo e 

depois, de forma individual, as suas unidades processuais e equipamento. Deste modo, o problema 

da síntese do processo é decomposto, aplicando-se regras básicas, princípios fundamentais, 

experiência e métodos de análise estrutural. Uma vez a estrutura geral do processo estabelecida, 

complementam-se os detalhes, efectuando-se cálculos matemáticos e computacionais de suporte à 

análise estrutural. O simulador de processos PRO/II® da Simulation Sciences Inc. é utilizado na 

simulação das várias alternativas de processo, incluindo modelos cinéticos detalhados das reacções 

em questão e os impactos ambientais potenciais são avaliados utilizando o "waste reduction algorithm 

(WAR)", desenvolvido pela U. S. EPA.  

Esta metodologia permite assim obter um diagrama de processo razoável o qual pode ser utilizado 

como caso base e análise preliminar da capacidade económica e ambiental do processo. Este 

diagrama pode então ser optimizado e comparado de forma directa a outros diagramas alternativos, 

gerados segundo a mesma metodologia. Deste modo, esta metodologia permite identificar e avaliar 

diferentes alternativas do diagrama de processo, com vista à criação de processos químicos mais 

eficientes, do ponto de vista energético e mássico, e ambientalmente mais benignos. A validação 

desta metodologia é efectuada através dos processos: hidrodealquilação (HDA) do tolueno e 

produção catalítica de reformado de nafta. Os resultados obtidos demostram ser por vezes 

necessário balancear entre os aspectos económicos e os impactos ambientais potenciais.  

Esta dissertação tem também como objectivo analisar o ciclo de vida de diferentes opções de mistura 

de gasolina, utilizando como componentes principais de mistura, butano, alquilado, reformado e 

gasolina craqueada. No cumprimento deste objectivo foi efectuada uma análise ambiental das várias 

formulações possíveis de gasolina, cumprindo requisitos de pressão de vapor e número de octanas. 

Os resultados obtidos revelam as relações existentes entre as condições operatórias dos processos 

de refinaria, composição de mistura e impactos ambientais potenciais, permitindo a uma refinaria 

definir uma política de formulação da gasolina pretendida com menores impactos ambientais.  



Abstract 

Developing new and improved methods for synthesising chemical processes that meet environmental 

objectives is one of the most important needs for incorporating pollution prevention concepts into 

process design. This dissertation describes an evolutionary methodology to synthesise chemical 

processes with improved economic and environmental performance, using process simulation. It takes 

into account the process flowsheet to estimate the open and fugitive emissions, evaluates the potential 

environmental impacts (PEI's), which are pertinent aspects of this dissertation, and enables alternative 

process flowsheets to be easily and quickly analysed. The several steps of this methodology include 

flowsheet generation, modelling and simulation, preliminary assessment, generation of alternative 

design options, final assessment, feasibility analysis and screening of alternatives.  

The philosophy inherent to this methodology is of getting the big picture first and then filling in the 

details later, i.e., it starts with an overview of the process as a whole and then focuses on individual 

unit operations or pieces of equipment. In this way the design problem is decomposed, applying 

heuristics, fundamental principles, experience and methods for structured thinking. Then mathematics 

and computer calculations are used in support of fundamental understanding or structured thinking to 

complete design details once the structural decisions have been made. The chemical process 

simulator PRO/II® of Simulation Sciences Inc. is used to simulate the various process design 

alternatives, including a detailed kinetic model of the reactions taking place in the chemical processes 

analysed. The potential environmental impacts are evaluated using the waste reduction algorithm 

(WAR) from the U .S. EPA.  

This methodology should lead to a reasonable process flowsheet, which can be used as a base-case 

design and a preliminary view on the economic and environmental attractiveness of the process. The 

resulting base-case design is subject to optimisation and can be readily compared with other process 

alternatives that can also be generated with this methodology. Therefore, this methodology allows the 

identification and evaluation of different process design alternatives, resulting in the creation of more 

energy-efficient, mass-efficient and environmentally benign chemical processes. This methodology is 

tested through example processes, the hydrodealkylation (HDA) of toluene and the catalytic reforming 

of naphtha. Results show the tradeoffs between process economics and potential environmental 

impacts.  

Another objective of this dissertation is to perform an environmental analysis of gasoline blending 

options through their life cycle, using butane, alkylate, reformate and cracked gasoline as blending 

components. To accomplish this objective several gasoline blending options, which meet octane and 

vapour pressure specifications were evaluated, revealing relationships between refinery operating 

conditions, blend compositions and potential environmental impacts. With this information a refinery 

could devise a blending policy that obtains the desired gasoline while minimising the potential 

environmental impacts.  


