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Resumo: Nesse projeto fez-se a modelagem e a 

simulação de um reator multifuncional, no qual são 

acopladas reações endotérmicas e exotérmicas. Foram 

combinadas as reações de desidratação de etanol e a 

combustão catalítica de metano. A cinética das reações 

foi obtida em literatura e as equações de balanço molar 

e de energia foram simuladas em MATLAB. Estudou-se 

a influência das temperaturas de entrada das correntes e 

também a diluição do metano sobre a seletividade em 

etileno e sobre o grau de conversão da reação. Nas 

condições analisadas, conseguiu-se conversão superior a 

87% e boa seletividade em etileno.  

 

1. Introdução 
A rota mais comum para a produção de etileno é pelo 

craqueamento de petróleo e gás natural. Recentemente, 

diversas empresas brasileiras anunciaram a produção de 

etileno a partir de fontes renováveis, como o bioetanol 

[1]. A desidratação do etanol em etileno é feita num 

reator de leito fixo com um catalisador a base de 

alumina [2], como indicado na Equação 1.  

                                                             (1) 

Essa reação é extremamente endotérmica e para suprir a 

sua necessidade de energia, foi acoplada ao reator uma 

reação exotérmica, a combustão do metano:  

                                                           (2)  

Desse modo, o reator se torna multifuncional, com duas 

reações de natureza diferentes sendo conduzidas no 

mesmo equipamento. No presente trabalho é estudado o 

acoplamento dessas duas reações e também as 

condições de operação do reator multifuncional, com a 

configuração de um trocador de calor duplo tubo.  

 

2. Metodologia 
A cinética das reações endotérmica e exotérmica foi 

obtida em literatura ([2] e [3]). As equações de balanço 

molar e de energia foram simuladas no MATLAB e 

integradas com a rotina ode15s para sistemas rígidos de 

equações. A fim de se achar um desempenho ótimo do 

sistema, foi analisado o efeito das temperaturas de 

entrada das correntes e do grau de diluição do metano 

na entrada do reator.  

 

3. Resultados e Discussões 
De maneira geral, quanto maior é a concentração do 

metano e quanto maior a diferença das temperaturas de 

entrada das duas correntes ( e ), melhor é a seletividade 

da reação em relação ao etileno, como pode se observar 

na Figura 1. Já o grau de conversão do etanol é 

favorecido por uma maior diluição do metano e por 

temperaturas mais baixas de entrada das correntes 

(Figura 2). Nas faixas de temperatura estudadas, 

obtiveram-se valores elevados tanto para a seletividade 

do etileno como para o grau de conversão da reação.  

 
Figura 1 – Seletividade do etileno 

 
Figura 2 – Conversão do etanol 

 

4. Conclusão 
Os resultados obtidos no trabalho mostraram que o 

acoplamento das reações de desidratação de etanol 

(endotérmica) e da combustão do metano (exotérmica) 

num reator multifuncional pode ser feito numa faixa 

ampla de temperatura de entrada das correntes, 

proporcionando elevada conversão e boa seletividade. 

Concluiu-se também que a diluição do metano tem 

efeito negativo sobre a seletividade do etileno e efeito 

positivo sobre o grau de conversão do etanol.  

 

5. Referências 
[1] MORSCHBACKER, A. Bio-ethanol based ethylene. 

J. Macromol. Sci., C: Polym. Rev V. 49, 2009.  

[2] KAGYRMANOVA, A. P., et al. Catalytic 

dehydration of bioethanol to ethylene: Pilot-scale 

studies and process simulation. Chemical Engineering 

Journal, Elsevier, V. 176-177, 2011.  

[3] ABBASI, R., et al. Kinetics of methane combustion 

over Pt and Pt–Pd catalysts. Chemical Engineering 

Research and Design, Elsevier, V. 90, 2012 


