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Introdução aos simuladores de processos disponíveis. Definição dos modelos utilizados na simulação, 

com ênfase na escolha dos modelos e propriedades termofísicas e cinéticas. Descrição das Operações 

Unitárias e especificação dos seus principais parâmetros de simulação. Passo a passo da construção do 

fluxograma de simulação no estado estacionário. Projeto, desenvolvimento, análise e otimização 

paramétrica de processos usando simuladores. Estudo de casos (estado estacionário).  

 

 

 

Avanços recentes em métodos computacionais mais eficientes e o crescente aumento da capacidade de 

cálculos dos computadores pessoais, aliados às restrições crescentes impostas às linhas de produção 

industriais, tem permitido o desenvolvimento de simuladores de processos cada vez mais precisos. Tais 

programas computacionais usam modelos matemáticos para simular o comportamento no estado 

estacionário ou dinâmico de uma planta química, sendo considerados uma verdadeira “planta virtual”; 

constituem valiosas ferramentas no projeto, análise, síntese, otimização e controle automático de 

processos, assim como no treinamento de operadores e técnicos de nível superior. 
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Objetivos Gerais:  

� Apresentar uma visão geral dos simuladores de processo existentes, com ênfase nos 

simuladores livres e gratuitos; 

� Evidenciar os conhecimentos de modelagem (termodinâmicos, cinéticos, de fenômenos de 

transporte e de operações unitárias) indispensáveis na simulação de processos com 

simuladores. 

Objetivos Específicos:  

� Explicitar as etapas necessárias à simulação de plantas inteiras, no estado estacionário, 

utilizando simuladores de processos; 

� Utilizar simuladores para projetar, desenvolver, analisar e otimizar parametricamente processos 

de grande interesse ao engenheiro químico, tais como: processamento e refino do petróleo; 

separação do ar; produção de petroquímicos; produção de álcool hidratado e anidro; ciclos de 

refrigeração.  

 

 
 

 

 

 

Unidade 1 –  Introdução aos simuladores de processos 

1.1 – Breve histórico da simulação de processos; 

1.2 – Simulação no estado estacionário e simulação dinâmica; 

1.3 – Principais simuladores de processos comerciais existentes; 

1.4 – Principais simuladores de processos livres e gratuitos existentes; 

 

2 – Modelagem matemática e simulação de plantas inteiras 

2.1 – Modelos e propriedades termofísicas; 

2.2 – Principais operações unitárias usadas em simuladores de processos; 

2.3 – Modelos reacionais e cinéticos; 

2.4 – Grau de liberdade e simulação; 

 

3 – Construção e simulação do Diagrama de Fluxo do Processo 

3.1 – Escolha e especificação das operações unitárias apropriadas; 

3.2 – A construção do Diagrama de Fluxo do Processo para fins de simulação de plantas inteiras 

no estado estacionário; 

3.3 – Presença de reciclos; 

3.4 – Definição dos parâmetros numéricos da simulação; 

3.5 – Inserção de tabelas e gráficos de resultados; 

3.6 – Entrada e saída de informação utilizando o protocolo CAPE-OPEN; 
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4 – Projeto, desenvolvimento, análise e otimização paramétrica de processos usando 

simuladores 

4.1 – Estudo de casos envolvendo plantas inteiras: processamento e refino do petróleo; 

separação do ar; produção de petroquímicos; produção de álcool hidratado e anidro; ciclos de 

refrigeração; etc. 

 

 

 

 

O curso será desenvolvido com a realização de mini-projetos, apresentação de seminários por parte dos 

alunos, estudos dirigidos e laboratório de informática (para os estudos de casos envolvendo simuladores 

de processos). Como recursos didáticos, serão empregados: quadro e giz, recursos áudio-visuais 

(retroprojetor, “datashow” e exibição de vídeos), “softwares” específicos “freeware” ou portadores de 

“copyleft”. 

 

 

 

 

 

O acompanhamento e a verificação de aprendizagem serão realizados através de: 

� devenvolvimento de projetos, utilizando recursos computacionais, com periodicidade mensal. 

Peso: 50 % da nota final; 

� apresentação de seminários, relacionados com o projeto desenvolvido, com periodicidade 

mensal. Peso: 50 % da nota final; 
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