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Controle cerrado 

da Faculdade de Engenharia Quími
ca da Unicamp. Foi um trabalho com
plexo. Para se ter uma idéia de suas 
características, o valor do software de
senvolvido no projeto é estimado em 
R$ 1,5 milhão. 

Unicamp desenvolve 
software de controle de 
processos industriais 

A s grandes empresas químicas 
brasileiras têm um problema 

em comum. Para manter a competi
tividade e produzir com baixos cus
tos, otimizar a produtividade e au
mentar a segurança, os processos 
precisam trabalhar com a maior efi
ciência possível. Sem isso, os custos 
se elevam e a empresa perde poder de 
concorrência no mercado. Para tan
to, as plantas são controladas por pro
gramas de computador. Não são soft
wares comuns. Aplicam, por exemplo, 
várias técnicas de controle avançado 
e otimização em tempo real. Adap
tam-se a diversas situações e quanti
dades de material. 

Normalmente, a estrutura atual 
das empresas não comportaria man
ter um departamento apenas para de
senvolver e produzir esses softwares. 
De fato, pelas dificuldades de desen
volvimento, eles são comprados de ter
ceiros. Todos os fornecedores são es
trangeiros e só fornecem o material 
na forma de pacotes fechados, forne
cendo também o treinamento do pes
soal que vai operar o software, assim 
como sua manutenção. Os progra
mas desse tipo exigem ajustes perió
dicos. É preciso fazer regularmente 
uma análise dinâmica, para definir as 
variáveis mais importantes do sistema. 
Normalmente, o ajuste dos parâme
tros também fica com o fornecedor 
do software, o que toma a transferência 
de tecnologia um processo extrema
mente marginal e de difícil execução. 

Resultado: custo muito alto e de
pendência tecnológica. Isso pode es
tar mudando. Um software desse tipo 
já foi criado na Faculdade de Enge-
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nharia Química da Universidade Es
tadual de Campinas (Unicamp) em 
um projeto de inovação tecnológica 
da FAPESP e Rhodia. Ele foi testado e 
mostrou ser eficiente nas instalações 
da empresa Rhodia S.A., em Paulínia, 
operando um reator de hidrogena
ção de fenol. O projeto, que tem o tí
tulo Otimização e Controle Avançado 
do Reatar de Ciclo-Hexanol da Usina 
Química de Paulínia - Rhodia, está 

O software da parceria Unicamp
Rhodia foi desenvolvido para traba
lhar em reatores trifásicos, como o 
reator de ciclo-hexanol de Paulínia. 
Nele, o fenol é convertido em ciclo
hexanol por meio de uma reação de 
hidrogenação em meio multifásico. 
O reator é permanentemente alimen
tado por uma corrente de água e ou
tra de reciclo, com catalisador. O con
trole da temperatura é feito por um 
fluido de refrigeração, pois as reações 

Rubens Maciel Filho: formando Recursos Humanos em área de dependência tecnológica 

sendo realizado no âmbito do Progra
ma Parceria para Inovação Tecnoló
gica (PITE), da FAPESP. Os investi
mentos na pesquisa totalizam R$ 366,4 
mil e ainda um a porte deUS$ 20 mil. 
A Rhodia S.A. está entrando com R$ 
340,6 mil e a FAPESP com o restante. 

Área carente: "O desenvolvimento 
de um software desse nível ajuda a for
mar recursos humanos, na universida
de e na empresa, em uma área bastan
te carente no Brasil, onde há enorme 
dependência tecnológica", comenta o 
coordenador do projeto, o professor 
Rubens Maciel Filho, diretor do La
boratório de Otimização, Projeto e 
Controle Avançado (Lopca) e do De
partamento de Processos Químicos 

liberam calor. É importante que todo 
o fenol que entra na reação seja conver
tido no produto desejado. Do contrá
rio, a economia e a segurança do pro
cesso ficam comprometidas. 

"O processo é multivariável", ex
plica Maciel Filho. A produção de ci
clo-hexanol ocorre num reator de 
grande porte. O volume de produto 
processado diariamente pode chegar 
a algumas dezenas de toneladas. Há 
diversas variáveis operacionais, que 
podem ser controladas separada ou 
simultaneamente. "O processo é for
temente não-linear, com complexos 
fenômenos de transferência de calor 
e de massa", prossegue o professor. 
"Somando-se a isso as características 
multivariáveis, temos um problema 



desafiante e complicado para a imple
mentação de técnicas de controle avan
çado e otimização em tempo real." 

Margarina e penicilina: A utilidade 
do software é especialmente impor
tante na indústria química. Mas suas 
aplicações não param por aí. Ele pode 
ser usado em diversas indústrias com 
processos contínuos de produção. Ma
ciel Filho dá como exemplos os rea
tores de leito fixo para a produção de 
anidrido maleico; reatores de hidro
genação para a produção de margari
na e creme vegetal; indústrias de cra
queamento ou quebra de moléculas 
do petróleo, por meio de processos 
catalíticos ou térmicos; indústrias de 
produção de etanol; e fabricação de 
penicilina por processo fermentativo. 

O software desenvolvido na Uni
camp tem inclusive algumas vanta
gens com relação aos similares es
trangeiros. Em sua versão adaptativa, 
é possível encontrar os melhores pa
râmetros do controlador para chegar 
a finalidades específicas, dentro do 
processo, sem a necessidade de inter
ferência humana. O acoplamento com 
algoritmos, conjuntos de regras ex
pressas sob formas matemáticas para 
a realização de funções com vistas a 
um objetivo, facilita a análise dinâ
mica. E, como se trata de um softwa
re aberto, o usuário compreende to
dos os procedimentos de cálculos. 
"Isso possibilita a qualificação do 
pessoal envolvido no trabalho", des
taca o professor Maciel. 

Desde o início dos trabalhos, em 
fevereiro de 1995, o software passou 
por seis etapas. Na primeira, foi feita 
a modelagem dos processos, por 
meio de modelos matemáticos deter
minísticos. Na segunda, foi feita a va
lidação dos modelos com os dados 
industriais. Seguiram-se o desenvol
vimento dos algoritmos de controle 
avançado, o teste de desempenho por 
simulação e a implementação e teste 
de desempenho no processo real. A 
última é o desenvolvimento dos algo
ritmos de otimização, para a busca 
das condições ótimas de produção. 
Os relatórios finais de prestação de 
contas deverão ser entregues em fe-

vereiro. O software está sendo devida
mente preparado para ser registrado 
no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI). 

Modelos mat emáticos: O projeto foi 
retomado na terceira semana de ou
tubro, depois de uma interrupção que 
se seguiu ao pré-teste, em maio, na uni
dade da Rhodia em Paulínia. O enge
nheiro Alexandre Tresmondi, da Rho
dia, encarregado da continuação do 
desenvolvimento do processo, vê várias 
possibilidades para o futuro, inclusive a 
automatização de algumas operações 
hoje feitas manualmente na fábrica. 
Ele diz que, a partir dos modelos ma
temáticos desenvolvidos pela Unicamp 
e dos dados industriais, será feito um 
estudo para a colocação em prática 
de melhorias no processo e a introdu
ção do controle avançado no reator. 

Maciel Filho, por outro lado, in
forma que conhecimentos adquiridos 
com o projeto do software já levaram 
a colaborações com outras empresas, 
como a Copene Petroquímica do Nor
deste, de Camaçari, perto de Salva
dor, e a trabalhos em outros proces
sos na Rhodia. Com a Copene, a maior 
empresa petroquímica da América 
do Sul, a parceria envolve a imple
mentação de controles avançados, tes
tes de desempenho, desenvolvimento 
de modelos matemáticos e acoplar 
mento com técnicas de otimização pa
ra planejamento de produção em vá-
rios processos químicos. • 

PERFIL: 

• RuBENS MACIEL FILHO, 41 anos, é 
graduado em engenharia química 
pela Universidade Federal de São 
Carlos. Fez mestrado e doutorado na 
mesma área, respectivamente na Uni
versidade Estadual de Campinas e 
Universidade de Leeds, na Inglater
ra. É professor titular da Faculdade 
de Engenharia Química da Unicamp. 
Projeto: Otimização e Controle Avan
çado do Reatar de Ciclo-Hexanol da 
Usina Química de Paulínia- Rhodia 
Investimento: R$ 25,8 mil e US$ 20 
mil, da FAPESP, e R$ 340,6 mil da 
Rhodia S.A. 

TECNOLOGIA 

ALIMENTOS 

Argila no refino 
de óleos vegetais 

Novo método não 
utiliza água e reduz 
impacto ambiental 

A s indústrias de óleos vegetais 
poderão contar em breve com 

uma alternativa ao método tradicio
nal empregado na etapa básica do 
processamento dos grãos, o refino, 
que dispensa o uso de água e evita a 
formação de efluentes. Atualmente, 
usa-se um litro de água para cada dez 
de óleo. Por dia, correm pelas empre
sas pelo menos 20 toneladas de água 
de lavagem, que contém sabões e re
síduos de óleo, depois separados por 
uma centrífuga, com intenso consu
mo de eletricidade. A água pode ser 
reaproveitada algumas vezes, mas de
pois de perder seu poder de filtragem 
deve ser descartada e devolvida à na
tureza, devidamente tratada. 

Há um ano e meio, o engenheiro 
químico Daniel Barrera-Arellano, da 
Faculdade de Engenharia de Alimen-

Barrera-Arellano: testes 
em planta pi loto, no laboratório 
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