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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 da alimentação fracionada de reagente e da 

perda de carga em estado estacionário. Concluiu-se que 

a alimentação fracionada não gera bons resultados, e a 

perda de carga não interfere no funcionamento do 

sistema. 

 

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 em um reator de leito fixo com 
um catalisador a base de alumina [2]. Essa reação é 

extremamente endotérmica. Para suprir a sua 

necessidade de energia, foi acoplada ao reator uma 

reação exotérmica, a combustão do metano. 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 
As equações de balanço de massa e energia foram 

simuladas no MATLAB e integradas com a 

rotina, ode15s, para sistemas rígidos  de equações. A 

cinética das reações endotérmica [2] e exotérmica [3] 

foi obtida em literatura. A partir dos resultados ótimos 

obtidos anteriormente no projeto, testaram-se diversas 
configurações da alimentação do reagente a fim de 

otimizar a performance do reator. Em seguida estudou-

se a influencia da perda de carga no reator, para essa 

analise modificou-se os parâmetros de entrada da reação 

exotérmica, porque nas condições originais a perda de 

pressão era muito grande. 

 

3. Resultados e Discussões 
Ao se alimentar o reagente em cinco estágios 

equidistantes, percebe-se, como visto da Figura 1, que a 

alimentação fracionada, linhas sólidas, não favorece a 

seletividade ao etileno, quando comparada a 

alimentação em um único estágio, representado pela 

linha pontilhada, apesar da conversão do etanol ser 

muito parecida nas duas configurações. 

 
Figura 1 – Alimentação fracionada 

Ao se estudar o efeito da perda de carga no reator, 

visto na Figura 2, percebe-se que a mesma não causa 

efeitos importantes no desempenho da reação de 

interesse, a endotérmica que produz etileno, já que a 

queda de pressão dessa corrente é praticamente nula. Já 

na reação exotérmica a influencia é mais importante, a 

perda de carga chega a quase 1atm.  

 
Figura 2 – Perda de Carga 

 

4. Conclusão 
A distribuição da alimentação do Etanol mostrou-se 

uma configuração não muito favorável ao sistema, 

diminuindo a seletividade ao Etileno. Já a perda de 

carga não influencia na composição de saída do produto 
de interesse. 
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