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Resumo 
Neste trabalho, uma planta piloto de polimerização de polietileno de alta densidade 

(PEAD) do tipo slurry com dois reatores em série foi estudada de modo a avaliar as causas 

na variabilidade do índice de fluidez (IF) do produto formado no segundo reator que, por 

sua vez, era relatada como sendo maior que a variabilidade observada no primeiro reator. 

A fim de que esta diferença na variabilidade fosse comprovada e entendida, testes 

estatísticos foram realizados com dados históricos da planta piloto e, também, foi 

realizado um teste dedicado à observação da variabilidade do IF dos reatores estudados. 

Os resultados obtidos demonstraram que para 27 % dos casos estudados, foi observada 

uma maior variabilidade do IF no segundo reator. Também, foi constatado que a 

variabilidade da razão H2/C2 do segundo reator é maior que a do primeiro em 

praticamente todos os casos estudados. Entretanto, após a realização de um teste de 

estabilidade, foi observado que o produto final do processo respeita uma regra de 

mistura de polímeros e que a dinâmica do processo em si é lenta. Demonstra-se assim, 

que as intervenções realizadas na planta não condizem com a dinâmica da mesma, 

causando a instabilidade. 

Palavras chave: polimerização, polietileno de alta densidade, planta piloto, processo 

slurry, reatores em série, índice de fluidez, variabilidade.  
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1 Introdução 

O polietileno (PE) faz parte da classe das poliolefinas termoplásticas e é, atualmente, um dos 

polímeros mais produzidos no mundo (ASUA, 2008) devido ao grande leque de aplicações no 

qual pode ser utilizado (CHE et al., 2015). O PE foi a primeira poliolefina a ser descoberta e se 

popularizou a partir da década de 1950, após o desenvolvimento dos catalisadores do tipo 

Ziegler-Natta.  

As aplicações do PE são encontradas nos mais variados campos da indústria e sociedade, 

podendo ser encontrado na forma de embalagens diversas, na construção civil, por meio de 

tubos e revestimentos para tubulações elétricas. Também é encontrado em artigos hospitalares, 

de higiene e farmacêuticos. Estas são algumas das aplicações que tornam o PE, em todas as suas 

variantes, um produto essencial. 

O fato de o PE ser um polímero com larga produção e consumo, o coloca como alvo de 

constante aperfeiçoamento através da busca por novas aplicações e melhora das propriedades 

do produto. Uma vez que o desenvolvimento de um novo produto envolve riscos financeiros e 

mercadológicos, este não é conduzido em escala industrial, uma vez que haveria grande 

consumo de insumos e geração de produtos fora de especificação. É neste contexto que se 

insere uma planta piloto, como sendo o passo intermediário entre a escala de bancada e a escala 

industrial. Em indústrias produtoras de PE e demais poliolefinas, grande parte das atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos, novos catalisadores e testes para a 

verificação da viabilidade técnica de produção de um determinado produto são desenvolvidas 

em plantas piloto. 

O desenvolvimento ou o aperfeiçoamento de um produto busca adequar as propriedades do 

mesmo a uma determinada aplicação. Um dos parâmetros de qualidade mais utilizados para 

polímeros, em geral, é o índice de fluidez (IF), ou, em inglês, Melt Flow Rate (MFR). Esta 

propriedade é largamente utilizada na caracterização de polímeros, sendo utilizada como 

indicadora de grade (LIU, Y.; LIANG; GAO, Z., 2017) e como parâmetro de controle de qualidade. 

Assim, uma planta piloto para produção de PE busca, dentre outros parâmetros, um 

determinado valor de IF para que o produto gerado no processo atenda as especificações 

exigidas. 
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Uma característica típica de plantas piloto usadas em indústrias de produção de PE, é a 

produção de pequenas quantidades de um número grande de produtos com características 

diferentes. Ao se buscar uma grande variedade de produtos, lida-se com uma grande frequência 

de transições entre diferentes grades. Estas transições requerem que determinadas variáveis do 

processo sejam alteradas, impactando nas propriedades dos produtos gerados. Assim, a planta 

entra em um estado transiente, no qual tanto os parâmetros de processo, como as propriedades 

do produto, naturalmente, demonstram uma maior variabilidade. Quanto maior for o tempo que 

esta variabilidade mais elevada se estender, menor é o número de diferentes grades que uma 

planta piloto poderá produzir. Assim, é importante que a variabilidade das propriedades do 

produto, notadamente o índice de fluidez, seja reduzida ao máximo, uma vez que esta é uma 

propriedade chave na especificação de uma resina termoplástica como o PE. 

A planta piloto de polimerização abordada no presente trabalho utiliza catalisadores do tipo 

Ziegler-Natta (Z-N) no processo do tipo slurry para produção de PE, com dois reatores em série. 

Com base nas observações da equipe técnica responsável pela operação desta planta, surgiu a 

hipótese de que o processo apresenta uma variabilidade mais elevada do índice de fluidez do 

produto oriundo do segundo reator quando comparada com a variância no primeiro reator, além 

de variabilidade mais elevada do IF na planta piloto em comparação com aquela registrada na 

planta industrial. Em virtude deste descompasso de variâncias, é frequente que o polímero não 

atinja a propriedade desejada. Este fato faz com que seja necessário um maior tempo para que 

seja produzido um grade específico, tornando menor o número de produtos e/ou receitas que 

podem ser testados em um determinado período de tempo. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as referidas variabilidades e, se comprovadas, 

buscar as suas causas. Para tal, foi realizada a coleta de dados históricos de processo e a análise 

estatística destes dados. Além disso, realizou-se um teste no qual as variáveis de controle de IF 

foram deixadas estáveis, a fim de verificar a variabilidade dos resultados dos produtos de cada 

reator em condições mais estáveis que as de operação usuais . 
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2 Conceitos Fundamentais e Revisão Bibliográfica 

Este capítulo irá abordar características gerais do polietileno e aplicações de suas diferentes 

variantes. Também, será abordada a temática do controle e modelagem das propriedades do 

material, bem como as tentativas de controle do índice de fluidez nos diferentes processos de 

polimerização. Por fim, uma breve descrição da planta que foi objetivo do estudo de caso será 

apresentada para melhor entendimento do estudo proposto. 

2.1 Polietileno 

O polietileno (PE) é uma poliolefina derivada do eteno, fazendo parte da classe das 

poliolefinas termoplásticas. O PE foi a primeira poliolefina a ser descoberta , em 1933, por E.W. 

Fawcett e R.O. Gibson, nos laboratórios da Imperial Chemical Company, no Reino Unido. O PE se 

popularizou a partir de 1950, após o desenvolvimento dos catalisadores do tipo Ziegler-Natta. O 

novo catalisador tornou o processo de produção mais barato e com maior produtividade. Estima-

se que a produção anual de PE pode chegar a 100 milhões de toneladas em 2018 (ALMA; KRUPA, 

2016). 

O PE é comercializado, usualmente, em três categorias principais, de acordo com a cadeia 

molecular formada e, consequentemente, com suas propriedades. As três variantes mais comuns 

do PE são: 

 Polietileno de Baixa Densidade (PEBD): Polímero cuja densidade se situa entre 0,910 e 

0,930 g/cm³. A reação de polimerização ocorre sob altas pressões e temperaturas. 

Não são utilizados catalisadores, mas sim iniciadores, sendo os mais utilizados, 

oxigênio e peróxidos orgânicos. A reação, por ser altamente exotérmica, conduz à 

formação de cadeias poliméricas com um grande número de ramificações. 

Tipicamente, as ramificações têm comprimentos que são da mesma ordem que o 

comprimento da cadeia principal do polímero. Tem aplicações em filmes para 

embalagens em geral e, também, em revestimentos de fios, cabos, tubos e 

mangueiras. (Coutinho et al., 2003) 

 Polietileno de Baixa Densidade Linear (PEBDL): Polímero cuja densidade também se 

situa entre 0,910 e 0,930 g/cm³, mas possui cadeias poliméricas mais longas e com 

ramificações mais curtas que o PEBD. As ramificações se devem à presença de 

comonômeros (propeno, 1-buteno, 1-hexeno ou 1-octeno). O PEBDL é utilizado em 
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embalagens de gêneros alimentícios, brinquedos, lonas em geral e artigos 

hospitalares, de higiene e farmacêuticos. (Coutinho et al., 2003) 

 Polietileno de Alta Densidade (PEAD): Polímero cuja densidade se situa entre 0,931 e 

0,970 g/cm³ (XIE et al., 1994). As cadeias poliméricas do PEAD são mais lineares que 

dos outros dois tipos de polietileno, conferindo maior resistência mecânica devido a 

um maior empacotamento das cadeias. O PEAD possui baixa reatividade química e 

por isso é utilizado em tanques e embalagens de produtos químicos e de limpeza. 

Também é aplicado na construção civil, sendo matéria prima para caixas d'água, 

tubos para rede de saneamento e revestimento para tubulações elétricas (Coutinho 

et al., 2003). 

2.2 Processo Slurry 

O processo do tipo slurry é um dos mais antigos e disseminados processos de polimerização 

de PEAD e consiste na reação de polimerização de eteno em suspensão em hexano. O eteno 

reage sobre a superfície do catalisador sólido. O mesmo consiste de sítios ativos de titânio 3 

(Ti+3), suportados em MgCl2. Para que a reação aconteça, é necessária, também, a adição um 

ativador organometálico. Usualmente o trietilalumínio (TEAL) é empregado, embora outros 

compostos também possam ser utilizados para a mesma função (KHARE et al., 2002). 

O processo gera polietileno de alta densidade (PEAD) com morfologia de um pó, que pode, 

posteriormente, passar pelo processo de granulação em uma extrusora, sendo esta a forma 

predominante de comercialização do mesmo. Uma das grandes vantagens deste tipo de 

tecnologia são as condições brandas de pressão e de temperatura e a alta conversão de 

monômero a polímero. Outra vantagem é a boa troca térmica obtida, uma vez que o meio 

reacional é um líquido e não um gás. Estas características tornam o processo relativamente 

simples frente aos demais. Entretanto, o processo possui algumas desvantagens, sendo uma 

delas o alto tempo de residência, que pode variar entre 1 e 2,5 horas por reator (KHARE et al., 

2002). 

Este processo forma, de maneira contínua, uma suspensão nos dois reatores e em um pós-

reator, todos em série. Os dois reatores, mesmo trabalhando em série, operam em condições 

distintas, visando a produção de um produto bimodal em termos de distribuição de massa molar, 

conforme ilustrado na Figura 2.1. O primeiro, que produz polímero com predominância de 
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cadeias pequenas, tem como alimentação monômero (C2), regulador do tamanho de cadeia (H2), 

catalisador fresco, co-catalisador (TEAL) e solvente. O segundo reator, responsável pela produção 

de polímero com predominância de cadeias grandes, recebe a suspensão proveniente do 

primeiro reator, monômero, regulador do tamanho de cadeia, comonômero (usualmente C4) e 

solvente reciclado do processo (denominado de Licor-Mãe). A obtenção de cadeias com maior 

massa molar no segundo reator é promovida pela redução da quantidade de H2 injetada. Em 

alguns casos, pode não haver injeção de H2 neste reator. A bimodalidade confere ao PE 

propriedades que não são obtidas em processos que empregam apenas um reator, 

principalmente em termos da combinação de boa resistência mecânica com boa 

processabilidade. 

 

Figura 2.1: Distribuição de massa molar típica do PEAD bimodal proveniente de um processo 

slurry com dois reatores em série. (Adaptado de ZHANG et al., 2013) 

É importante notar que só há injeção de comonômero no segundo reator e que este é 

utilizado para regular o número de ramificações da cadeia do produto formado neste reator. O 

número de ramificações é inversamente proporcional à densidade do polímero, tornando assim, 

a injeção de comonômero um parâmetro de controle desta propriedade.  

Após o tempo de residência no segundo reator, a suspensão de polímero é transferida para o 

pós-reator, onde ocorre eventual desativação de sítios ativos que, por ventura possam ter 
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continuado ativos mesmo após a passagem pelos dois reatores. Neste vaso não ocorre injeção de 

nenhum reagente ou solvente. Somente a temperatura do mesmo é controlada.  

Na sequência da pós reação, a suspensão é transferida para um vaso acumulador, de onde é 

bombeada para o processo de separação da fase líquida (solvente) e da fase sólida (polímero). 

Este processo é realizado em uma centrífuga, a qual da origem a duas correntes de processo: 

uma corrente líquida consistindo do solvente, denominado a partir deste momento de licor-mãe, 

que irá retornar ao processo, e a fase sólida, consistindo do polímero. O licor-mãe possui 

resíduos de co-catalisador, oligômeros formados durante o processo (chamados coletivamente 

de "cera") e também pode possuir resíduos dos gases reagentes (C2, H2 e C4) presentes em sua 

composição. 

A fase sólida, proveniente da centrífuga, segue para um secador de leito fluidizado, no qual 

nitrogênio (N2) gasoso quente é utilizado para a remoção do hexano adsorvido nas partículas. 

Após a secagem do pó de PEAD, o mesmo pode seguir para o processo de aditivação e extrusão 

ou para estocagem em silo. Na Figura 2.2 é apresentado um fluxograma simplificado do processo 

como um todo. 

 

Figura 2.2: Fluxograma simplificado do processo slurry com dois reatores em série. (O autor). 
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2.3 Índice de Fluidez 

O índice de fluidez (IF) ou taxa de fluidez (em inglês, Melt Flow Rate - MFR) é a quantidade de 

massa de polímero que sai através de uma matriz tubular em um tempo de 10 minutos. As 

condições de teste (temperatura, diâmetro da matriz e peso utilizado) são especificadas por 

normas específicas para cada polímero. O IF é uma propriedade largamente utilizada na 

caracterização de polímeros, sendo utilizada como indicadora de grade (LIU, Y.; LIANG; GAO, Z., 

2017) e/ou parâmetro de qualidade.  

Diversos autores buscam, através da modelagem de plantas de polimerização, entender e 

controlar as variáveis dos processos que possuem influência sobre o IF do produto final. Outro 

fator que serve como motivador pela busca de modelos para predição desta propriedade é o fato 

de a medição do IF não ser, usualmente, realizada em linha com o processo. Assim, não é 

possível que haja um controle em tempo real, pois as amostragens de produto para a análise de 

IF são realizadas em intervalos que variam entre 2 e 4 horas, causando atrasos de possíveis ações 

de controle (LIU, J., 2005). Além dos fatos supracitados, para que as análises sejam feitas ágil e 

eficientemente, é necessário intensa intervenção, seja para amostragem, seja para a análise em 

si (JUMARI; MOHD-YUSOF, 2017). 

Embora existam técnicas que possibilitem a medição de IF em linha, possibilitando medidas 

de IF de 9 em 9 minutos nos melhores casos (GEORGE, 2014), estas ocorrem somente ao final de 

todo o processo, frequentemente horas após o polímero ter sido formado (KARJALA; MEERDINK; 

DEMS, 1997). Logo, mesmo com uma grande frequência de amostragem e análise de IF, é difícil 

ter estimativas em tempo real do polímero que está sendo formado no reator.  

2.4 O Papel da Escala em Processos de Polimerização  

O tamanho de um reator de polimerização, seja em escala de bancada, piloto ou industrial, 

tem papel relevante no processo e nos fenômenos que governam a reação. Assim, os produtos 

originados em um processo de polimerização sofrem influência não só das variáveis de processo, 

mas também da escala do mesmo. 

Em processos de polimerização, a escala de bancada tem, geralmente, o objetivo de avaliar a 

atividade e aspectos cinéticos da reação. Além da cinética da reação, a dinâmica dos fluidos e 

dos fenômenos de transporte envolvidos devem ser checados de maneira acurada. Também, 

tem por objetivo avaliar a influência das entradas do sistema no resultado do produto final. O 

reator de bancada deve ser projetado para que seja capaz de gerar a maior quantidade de 
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informação relevante possível (DONATI; PALUDETTO, 1997). Para cada tipo de reação e 

catalisador há um reator diferente que pode ser utilizado, respeitando critérios que variam 

conforme o objetivo do experimento e do sistema catalítico a ser empregado (FORNI, 1997). 

A escala piloto tem como principal propósito testar tecnologias que serão utilizadas em uma 

escala industrial. Esta escala é utilizada a fim de observar fenômenos (tanto de transporte como 

de mecânica de fluidos) que não são observáveis  em escala de bancada. Tendo estes fatos em 

vista, é esperado que o rendimento observado por uma planta piloto seja o mesmo rendimento 

obtido no reator de bancada. Adicionalmente, uma planta piloto tem como objetivos a avaliação 

de especificação de produtos e também o teste do sistema de automação e instrumentação a ser 

utilizado na planta industrial (DONATI; PALUDETTO, 1997). 

No entanto, qualquer esforço ou investimento na obtenção de dados em escalas de bancada 

ou piloto somente se justificam quando os resultados obtidos nas mesmas geram informações 

úteis para o desenvolvimento ou otimização do processo em escala industrial, que tem por 

objetivo a produção em massa. Neste contexto, as ações de scale-up são de fundamental 

importância. Estas ações consistem, idealmente, na elucidação das leis que permitem a estender 

as conclusões obtidas em escalas menores para escalas maiores . 

O scale-up é fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias, podendo abranger 

desde um novo processo industrial até novos catalisadores ou produtos. Além do desafio 

técnico, há ainda o risco de um projeto de inovação acabar não atingindo resultados financeiros 

que justifiquem a migração para escalas maiores. Por outro lado, há o risco de, ao aumenta r a 

escala, o produto ou processo não atingir as expectativas, seja por razões comerciais, seja por 

razões operacionais. Por estes motivos, um adequado processo de scale-up se faz necessário 

para que uma inovação, ao chegar em escala industrial, não sofra com qualquer tipo de 

problema inesperado (FORNI, (1997); DONATI PALUDETTO, (1997);WOOD-BLACK, (2014)). 

Embora de fundamental importância, o scale-up de processos de polimerização é bastante 

complexo, uma vez que nem todos os mecanismos da reação de polimerização são conhecidos. A 

cinética da reação polimerização, os fenômenos de transporte envolvidos e a correlação entre os 

parâmetros de processo com as propriedades do produto final são fatores que ainda não 

possuem equações e mecanismos bem definidos para diferentes condições de operação. Estes 
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fatores são elementos chave no momento em que se deseja aumentar a escala de um processo, 

devendo, ao menos, ser estimados (MEYER, 2003). 

Outro fator que afeta de maneira negativa o scale-up de um processo de polimerização é a 

dificuldade de medições em linha do produto que é formado. Mesmo existindo técnicas que 

contornam este problema (GEORGE, 2014), as mesmas tem eficiência reduzida, uma vez que 

realizam a medição da propriedade horas após a reação em si, somente ao final do processo 

(KARJALA; MEERDINK; DEMS, 1997). 

Em virtude destas dificuldades relacionadas ao scale-up de uma planta piloto de 

polimerização, pouca informação sobre o assunto é encontrada na literatura. Deste modo, uma 

alternativa bastante utilizada é a modelagem matemática do processo como um todo. Khare et 

al. (2002), Neto et al. (2005), Weijuan et al.(2013), dentre outros, propuseram modelos 

matemáticos para processos de polimerização diversos. Nestes modelos, foram preditas 

variáveis de processo, a sensibilidade das propriedades finais do produto frente a variações no 

processo e, também, propriedades do produto oriundo de cada reator, em um processo com 

dois reatores em série.  

Dentre as iniciativas da modelagem matemática, destaca-se, também, o desenvolvimento de 

analisadores virtuais. Os analisadores virtuais são desenvolvidos de modo a estimarem as 

propriedades do polímero em linha e em tempo real sem que haja necessidade de extensas 

equipes de analistas em um laboratório. Os analisadores virtuais têm como finalidade o 

desenvolvimento de controladores de IF (OGAWA et al; 1999 e WANG et al; 2016) e também na 

redução do tempo de transição entre diferentes grades de produtos. (LEE et al; 2008 e JUMARI 

et al; 2017) 

Os modelos e analisadores virtuais para as plantas  industriais citados possuem grande 

aplicabilidade e utilidade. Entretanto, não é possível que sejam feitas extrapolações, sendo estes 

utilizados somente nas situações para as quais foram desenvolvidos. Assim, é limitada sua 

aplicação como um modelo ideal de scale-up, uma vez que possuem aplicabilidade somente em 

uma situação específica. Em consequência disso, não são encontrados modelos matemáticos que 

descrevam uma planta piloto como um todo, tornando a operação em diferentes condições um 

processo baseado ainda principalmente na heurística. Assim, esta dificuldade se estende 

naturalmente às questões de scale-up envolvendo processos de polimerização, as quais ainda 

são baseadas principalmente em relações empíricas e experiência prévia da equipe envolvida. 
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Deste modo, diversas adaptações devem ser feitas no momento em que se deseja transferir os 

conhecimentos adquiridos na escala piloto para a planta industrial. Consequentemente, essa 

transferência acaba tendo um tempo mais elevado do que teria se houvesse os mecanismos 

adequados de scale-up.  

No contexto específico do presente trabalho, é importante mencionar que a carência de 

informações na literatura sobre o scale-up de processos de polimerização e comparação de 

desempenho de processos em escalas piloto e industrial se estende também a dados de 

variabilidade das variáveis de resposta nas duas escalas. Na revisão bibliográfica realizada 

durante a realização deste trabalho feita, nenhum artigo abordando este tema foi encontrado.  
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3 Formulação do Estudo de Caso 

Neste capítulo, será introduzida a problemática do estudo e a apresentação da planta na qual 

se desenvolveu o estudo. 

3.1 Descrit ivo do Sistema de Estudo  

Conforme descrito na Seção 2.2, a planta possui dois reatores nos quais ocorre a reação de 

polimerização. Uma vez que o estudo irá se basear na avaliação da variabilidade entre os 

produtos que são produzidos em cada reator, as demais partes do processo não serão 

abordadas.  

Ambos os reatores são do tipo tanque agitado (CSTR) nos quais há a suspensão do polímero 

em hexano. O catalisador é injetado somente no primeiro reator. O ativador (TEAL) é adicionado 

dissolvido no hexano que entra no primeiro reator. Ainda no primeiro reator, são injetados eteno 

(C2) e hidrogênio (H2), somente. Já no segundo reator, são adicionados, além de C2 e H2, buteno 

(C4), para dar origem ao copolímero de PEAD desejado. Além disto, ainda há entrada de hexano 

reciclado do processo no segundo reator. Na Figura 3.1, encontra-se a parte do sistema da 

Figura 2.2 que será estudada. 

 

Figura 3.1: Detalhamento dos dois reatores estudados. (O autor) 
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3.2 Descrição da Problemática 

A especificação do índice de fluidez (IF) dos produtos gerados em cada reator é de suma 

importância para as propriedades finais do produto desejado. Esta importância se deve ao fato 

de o PEAD produzido na planta de interesse é do tipo bimodal, no qual cada reator produz um 

polímero com IF diferente, de maneira a conferir as propriedades desejadas ao produto final.  

Assim, o IF de cada reator deve ser mantido na faixa desejada, de modo à produção da 

quantidade desejada de PEAD. Para o controle de IF em cada reator, é utilizada a razão molar 

entre a quantidade de hidrogênio (H2) e a quantidade de eteno (C2) na fase gasosa do reator, a 

qual será designada como razão H2/C2. Embora seja estabelecida uma meta para a relação molar 

H2/C2 em busca de um IF específico, as quantidades de H2 e C2 na fase gasosa não são 

manipuladas diretamente. Estes valores são decorrentes da vazão dos res pectivos gases, da 

vazão de catalisador utilizada e da quantidade de H2 que é retirada no segundo reator através de 

uma válvula específica. 

Uma vez que a carga da planta, ou seja, a produção de polímero e, consequentemente a 

vazão de monômero (C2) é fixada, a vazão de C2 para ambos os reatores é constante durante a 

operação normal da planta. Para que seja feita a alguma manipulação na razão H2/C2 através da 

%molar C2 na fase gasosa do reator, é utilizada a variação na vazão de catalisador para o reator. 

Desta maneira, um aumento da vazão de catalisador implica um maior consumo de C 2 através da 

polimerização do mesmo, reduzindo a concentração deste gás na fase gasosa que, por fim, 

aumenta o valor da razão H2/C2. O mecanismo inverso é utilizado para que haja a redução do 

valor da razão H2/C2. 

 A outra variável que interfere na razão H2/C2 é a vazão de H2 que é alimentada para os 

reatores. Uma variação na mesma, causa uma variação da concentração deste gás na fase gasosa 

do reator que, por sua vez, causa uma variação na razão H2/C2. O efeito é direto, em oposição ao 

efeito causado pela concentração de C2. Adicionalmente à injeção de H2 no segundo reator, este 

possui a possibilidade da retirada deste gás através de uma válvula onde ocorre o flasheamento 

deste gás. Esta opção é utilizada para grades que possuem especificação em valores de IF 

bastante reduzidos e nem sempre é empregada. 

Assim, a razão H2/C2 é estabelecida a partir da medida da composição molar da fase gasosa 

no reator, como: 
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 (
𝐻2

𝐶2
)

𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟
=  

%𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐻2

%𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐶2
 (3.1) 

 

onde as composições percentuais de H2 e C2 são provenientes de medidas de um cromatógrafo 

gasoso para cada reator. 

Como não existe uma correlação que estabeleça o IF de um polímero a partir do valor da 

razão molar H2/C2 utilizado, a operação da planta é feita de modo heurístico, buscando 

resultados em campanhas anteriores a fim de balizar a especificação do produto. Esta carência 

de uma correlação, seja empírica ou fenomenológica, acarreta atrasos na busca da especificação 

do produto e, aumentando o tempo necessário para a realização dos testes. 

Outro problema encontrado na prática, na planta em estudo, é o fato de que, 

eventualmente, os IF's dos reatores sofrem variabilidade mesmo com as condições de processo 

estáveis. Esta variabilidade dos resultados de IF é indesejada durante a operação da planta 

piloto, uma vez que esta é uma propriedade chave para a qualidade do polímero formado. A 

problemática que deu origem a este estudo de caso reside no fato de haver uma aparente 

diferença entre as variabilidades nos resultados de IF entre os dois reatores. Com base na 

experiência das pessoas encarregadas pela operação da planta, tem s ido sugerido que há uma 

maior dificuldade em controlar o IF no segundo reator, sendo esta a razão que muitas vezes 

impede o produto atinja as especificações desejadas , apesar de que estas variabilidades não 

tenham ainda sido estudadas em detalhes, nem avaliada sistematicamente a hipótese de 

existência de diferenças entre elas. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar dados de processo de ambos os reatores, 

quantificar a variabilidade de ambos, e, no caso de confirmada a existência de diferença 

significativa entre elas, verificar as causas para ocorrência de maior variabilidade em um dos 

reatores.  
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4 Metodologia 

Nesta seção é feita a descrição da metodologia utilizada com relação a: coleta dos dados, 

obtenção dos estados estacionários e realização de testes estatísticos. 

4.1 Coleta dos dados históricos de processo 

A coleta dos dados relevantes do processo se deu através do historiador de dados PI System® 

e sua interface com o Microsoft Excel®, o PI Datalink®. Este procedimento foi realizado para 7 

testes realizados na planta piloto, entre os anos de 2012 e 2016. Também foi realizada a coleta 

de dados da planta industrial, sendo estes relativos ao ano de 2017. Estes dados foram obtidos 

diretamente da planta, através de sensores, medidores e análises de laboratório. Os dados foram 

coletados a cada 7,5 minutos, exceto os dados das análises de laboratório, que variaram 

conforme o andamento dos testes e disponibilidade do laboratório. Os dados coletados foram: 

pressão, temperatura, nível dos reatores, vazões dos reagentes, catalisador e co-catalisador, 

composição da fase gasosa, concentração de catalisador e co-catalisador e resultados das 

análises de IF e densidade do produto de cada reator.  

Além dos dados lidos diretamente da planta, através dos medidores e sensores, foram 

calculados, utilizando os dados acima mencionados, os seguintes parâmetros analisados no 

estudo de caso: razão entre os reagentes na fase gasosa, razão entre a alimentação de co-

catalisador e catalisador, tempo de residência e rendimento catalítico. À exceção da razão co-

catalisador/catalisador e do rendimento catalítico, os demais parâmetros foram calculados para 

os dois reatores em separado. 

Após a coleta e cálculo dos dados relevantes, foram construídos gráficos para análise e 

posterior determinação dos períodos de estado estacionário. Uma vez que a razão H2/C2 é 

utilizada para o controle de IF em ambos os reatores, escolheu-se representar ambas em um 

mesmo gráfico. Este procedimento visou o estabelecimento de uma relação entre as variáveis ao 

longo do tempo do teste. 

4.2 Identificação de estados estacionários 

Após a obtenção dos gráficos da razão H2/C2 e de IF, para cada reator procedeu-se, para os 

sete conjuntos de dados coletados, a busca de períodos estacionários. A análise preliminar para a 

busca foi visual e utilizou os gráficos obtidos na etapa anterior. Nesta etapa, dados 
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correspondentes a períodos imediatamente posteriores a partidas da planta e períodos nos quais 

se observa clara transição das condições de operação foram desconsiderados para as análises 

posteriores. Os períodos não eliminados nesta etapa foram designados como candidatos a 

período estacionário. 

Com os candidatos a período estacionário, realizou-se na sequência a busca e eliminação de 

outliers, seguida pelo teste de identificação de regime estacionário. Para a eliminação de outliers 

foi utilizado o critério de excluir pontos que se distanciassem por três ou mais desvios padrão da 

média obtida. O teste de identificação de regime estacionário consistiu na estimação dos 

coeficientes da reta H2/C2 versus tempo, seguida da realização do teste t de Student, com 95 % 

de confiança, para verificar se o coeficiente angular obtido podia ser considerado nulo, condição 

na qual considerava-se regime estacionário no período de coleta de dados considerado. A 

estimação de parâmetros foi realizada com uma rotina de regressão linear implementada no 

software MATLAB.  

4.3 Obtenção da variabilidade da medição de IF em laboratório 

Para obter a variância das medidas de IF no laboratório, realizou-se o seguinte procedimento: 

uma mesma amostra foi particionada em 5 frações homogêneas e enviada ao laboratório para 

que fosse analisado o índice de fluidez das mesmas. Como a amostra inicial estava 

homogeneizada, quaisquer diferenças nos resultados seriam originadas pela variabilidade 

inerente ao processo de análise. 

4.4 Teste de estabilidade na planta piloto 

A fim de verificar o comportamento dos resultados de IF dos reatores de maneira mais 

rigorosa, foi realizado um teste em planta piloto. O mesmo consistiu na manutenção da razão 

H2/C2 em um determinado valor durante 24 horas, com medições dos IF’s de ambos os  reatores a 

cada duas horas. Foram testadas duas diferentes razões H2/C2 para cada reator, totalizando 

assim, 3 receitas. Os outros parâmetros operacionais foram mantidos constantes durante este 

teste.  

4.5 Análise Estatística 

Além dos testes t realizados para a identificação de períodos com regime estacionário, 

mencionados na Seção 4.2, foram realizados também testes F para comparação de variâncias. 

Estes testes envolveram as seguintes comparações: (i) entre as variâncias de IF nos reatores com 
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relação à variância das medidas de laboratório; (ii) entre as variâncias obtidas da análise dos 

produtos dos dois reatores; e (iii) entre as variâncias dos valores de IF e da razão H2/C2 dos 

reatores para um dado período de coleta de dados.  

Todos os testes estatísticos foram feitos com base nos dados fornecidos pelas funções 

estatísticas do software MATLAB®. 
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5 Resultados 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos tanto na coleta de dados como após a 

realização das análises estatísticas descritas no capítulo que aborda a metodologia utilizada.  

5.1 Avaliação da existência de p eríodos em regime estacionário  

Nesta seção, será avaliada a existência de períodos que se encaixem no critério estabelecido 

para serem considerados em regime estacionário. A análise foi realizada de maneira análoga 

tanto para os resultados obtidos na planta piloto, como para a planta industrial.  

5.1.1 Planta Piloto 

Para que as análises dos dados fossem realizadas de maneira a contabilizar apenas os efeitos 

da variabilidade natural da planta, buscou-se os períodos nos quais a variação da razão H2/C2 

pudesse ser desprezada. No total, foram analisados dados de sete testes em planta piloto, 

realizados entre 2012 e 2016. Para melhor identificação, os testes foram numerados de 1 a 7 e a 

cada conjunto de dados foi atribuído um número, começando em 1. Em cada teste, foram 

escolhidos, por análise visual, possíveis períodos no qual a planta encontrava-se em estado 

estacionário, os quais foram subsequentemente submetidos à análise estatística para verificação 

desta hipótese. 

Os dados foram pré-selecionados de gráficos nos quais foram plotados a razão molar H2/C2 

versus o IF de cada reator para o teste em questão. Na Figura 5.1 são apresentados, como 

exemplo, os gráficos gerados para ambos os reatores no Teste 1. Os gráficos correspondentes 

aos demais testes são apresentados Apêndice I. Em todos os casos, os valores apresentados de IF 

e razão H2/C2 foram adimensionalizados de modo a preservar o sigilo industrial. 

Na Figura 5.1 as linhas verticais pretas indicam os momentos nos quais a planta migrou de 

uma condição para a seguinte. Assim, os períodos imediatamente após estas linhas representam 

momentos no qual a planta se encontra em0, estado transiente. As linhas verdes, representam 

momentos nos quais houve a partida da planta. Logo, o momento imediatamente após a linha, 

representa, também, um estado transiente, no qual os parâmetros de operação são ajustados 

para a condição desejada. Os períodos que se encontram entre duas linhas laranjas representam 

os conjuntos de dados considerados como candidatos a regime estacionário.  
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Figura 5.1:  Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 1: (a) primeiro reator (R1); (b) 
segundo reator (R2). 

Após a escolha preliminar, foram realizados a remoção de outliers, o ajuste dos dados a uma 

reta e o teste t para verificar se a inclinação podia ser considerada estatisticamente igual a zero, 

conforme descrito na Seção 4.2. Para os conjuntos de dados nos quais a inclinação da reta 

formada era estatisticamente diferente de zero foi realizado o cálculo da variação percentual 

entre o início e o fim do período considerado a fim de quantificar a tendência de queda ou 

subida da mesma. Como exemplo da análise realizada, são mostrados na Figura 5.2 os resultados 

(b) 

(a) 
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correspondentes aos conjuntos de dados do Teste 1. Os dados equivalentes para os demais 

testes são apresentados no Apêndice II. 

 

 

 

 
Figura 5.2: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 1: (a) 

Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2. 

Na Tabela 5.1 são listados os resultados do teste estatístico para os diferentes conjuntos 

candidatos identificados para cada um dos sete testes. Conforme se observa, a maioria dos 

períodos escolhidos não poderia ser considerado como estacionário. Deste modo, escolheu-se 

usar também na etapa posterior aqueles conjuntos candidatos nos quais a variação percentual 

da razão H2/C2 não fosse muito elevada, de maneira a ainda poder comparar as variâncias de IF 

com as das razões H2/C2. Optou-se por escolher os períodos nos quais a variação entre os 

(b) 

(a) 
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extremos foi menor que 10 %. Os resultados apresentados na Tabela 5.1 já levam em conta este 

critério. 

Tabela 5.1: Conjunto de dados utilizados em diferentes testes  

Teste 
Conjunto de 

dados 

InclinaçãoH2/C2= 0? Diferença entre os extremos [%] 
Estacionário? 

R1 R2 R1 R2 

1 
1 Não Não 3.44 2.046 Sim 

2 Não Não 6.18 48.97 Não 

2 

1 Sim Não - 3.64 Sim 

2 Não Não 2.75 6.05 Sim 

3 Não Sim 1.299 - Sim 

4 Não Não 2.28 3.48 Não 

5 Não Não 1.38 6.69 Sim 

3 

1 Não Não 1.33 33.01 Não 

2 Não Sim 11.22 - Não 

3 Não Não 10.27 11.37 Não 

4 Não Não 2.42 5.52 Não 

4 
1 Não Sim 5.16 - Sim 

2 Não Não 4.6 8.13 Sim 

5 

1 Não Não 2.22 6.27 Não 

2 Não Sim 14.82 - Não 

3 Não Não 3.13 5.92 Não 

4 Não Não 1.67 3.61 Sim 

6 

1 Não Sim 15.71 - Não 

2 Não Não 4.67 4.89 Sim 

3 Não Não 14.46 18.93 Não 

4 Sim Não - 54.58 Não 

7 

1 Não Não 9.299 37.69 Não 

2 Não Não 1.25 10.77 Não 

3 Não Não 1.71 11.45 Sim 

4 Sim Não - 2.26 Sim 

5 Não Não 4.71 11.92 Não 

 
O Conjunto de Dados 3 do Teste 7 foi considerado estacionário mesmo tendo uma variação 

de mais de 10 % entre os extremos da curva formada. Isto se deve ao fato de que a curva 

formada se aproximar de uma reta, caracterizando um período estacionário o suficiente para o 

presente estudo. Os casos nos quais mesmo com a variação entre os extremos sendo menor que 

10 %, os conjuntos de dados não foram considerados estacionários  (por exemplo, Conjunto de 

Dados 4 do Teste 2), se devem ao fato do formato da curva formada. Nestes casos, havia grande 

oscilação durante o período estudado, embora os extremos tivessem valores semelhantes.  

5.1.2 Planta Industrial 

A mesma análise utilizada para a planta piloto foi realizada para a planta industrial a fim de 

comparação, uma vez que a finalidade dos resultados obtidos em planta piloto é o scale-up para 

a planta em escala industrial. A quantidade de dados obtidos foi menor que os dados obtidos 
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para a planta piloto, com apenas duas campanhas tendo sido analisadas. Os gráficos gerados, 

análogos aos ilustrados na Figura 5.1, são apresentados no Apêndice III, enquanto o resultado da 

análise estatística correspondente é apresentada na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Conjunto de Dados obtidos da planta industrial. 

Teste 
Industrial  

Conjunto de 
dados 

InclinaçãoH2/C2= 0? Diferença entre os extremos [%] 
Estacionário? 

R1 R2 R1 R2 

1 
1 Sim Não - 13,84 Não 

2 Sim Não - 15,10 Não 

2 

1 Sim Não - 0,48 Sim 

2 Sim Não - 7,18 Sim 

3 Sim Não - 4,57 Sim 

 

5.2 Comparações de variâncias 

5.2.1 Comparação das variâncias de IF em laboratório e nos reatores R1 e R2 

Esta comparação foi realizada apenas com os conjuntos que foram considerados 

estacionários conforme a análise apresentada na seção anterior. Os resultados destas 

comparações são apresentados na Tabela 5.3. As variâncias obtidas dos reatores passaram pelo 

Teste F de variâncias.  

Conforme pode ser observado, não pode ser atestado, com 95 % de confiança, que a 

variância observada nos resultados de IF dos reatores seja maior que a variância do laboratório.  

Somente para 1 conjunto de dados (Conjunto 1, Teste 2) foi observada uma maior variância no 

segundo reator. O primeiro reator não teve nenhum conjunto de dados que tivesse uma 

variância estatisticamente diferente que os dados obtidos do laboratório. Estes  resultados 

indicariam que todas as variâncias observadas no processo poderiam ser consequência direta 

somente da variabilidade da medição de IF em laboratório, o que faria com que as demais 

análises de variância de IF apresentadas nas seções seguintes não tivessem sentido prático. No 

entanto, há dois aspectos que devem ser ressaltados neste sentido.  

O primeiro destes aspectos é o fato de que o número de medidas usadas para a 

determinação da variância da medida de IF em laboratório ainda foi relativamente baixo. Isto 

afeta bastante o valor de Ftab a ser usado na tomada de decisão com relação à significância das 

diferenças. Por exemplo, na primeira estimativa da variância experimental haviam sido feitas 

apenas 3 medidas, gerando valores de Ftab da ordem de 20, levando à conclusão que a variância 

do IF do Conjunto 1 do Teste 2 também não seria significativa. Com análise de mais duas 

amostras na determinação da variância de laboratório os valores de Ftab atingiram os valores 

próximos a 6 apresentados na Tabela 5.3. Desta forma, o ideal seria a determinação da variância 
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de laboratório com base em pelo menos 10 amostras, a fim de obter mais certeza na 

comparação das variâncias dos reatores com a variância de laboratório. No entanto, não foi 

possível obter medidas adicionais em tempo hábil, devido à falta de disponibilidade do 

laboratório. 

Tabela 5.3: Resultado da comparação entre as variâncias do laboratório e de cada reator. 

Dados analisados 
Variância normalizada 

dos valores de IF 
Comparação 

Reator Teste 
Conjunto 
de dados 

𝜎 2  𝐹0 =
𝜎𝑅

2

𝜎𝑙𝑎𝑏
2  𝐹𝑡𝑎𝑏  𝜎𝑅

2 > 𝜎𝑙𝑎𝑏
2 ? 

R1 

1 1 0,0048 2 0,8240 6,9443 Não 

2 

1 0,0060 9 1,0306 5,9988 Não 

2 0,0056 8 0,9578 6,0410 Não 

3 0,0008 4 0,1386 6,3882 Não 

5 0,0135 9 2,3243 5,9988 Não 

4 
1 0,0167 8 2,8634 6,0410 Não 

2 0,0001 3 0,0147 6,9443 Não 

5 4 0,0110 7 1,8903 6,0942 Não 

6 2 0,0062 5 1,0628 6,2561 Não 

7 
3 0,0021 8 0,3547 6,0410 Não 

4 0,0055 9 0,9484 5,9988 Não 

Industrial 2 

1 0,0075 6 1,2943 6,1631 Não 

2 0,0033 7 0,5599 6,0942 Não 
3 0,0088 10 1,5152 5,9644 Não 

R2 

1 1 0,0107 6 1,8393 6,1631 Não 

2 

1 0,0596 16 10,2279 5,8441 Sim 

2 0,0068 13 1,1650 5,8911 Não 

3 0,0314 14 5,3863 5,8733 Não 

5 0,0059 16 1,0182 5,8441 Não 

4 
1 0,0078 10 1,3472 5,9644 Não 

2 0,0042 5 0,7162 6,2561 Não 

5 4 0,0233 10 3,9966 5,9644 Não 

6 2 0,0250 9 4,2856 5,9988 Não 

7 
3 0,0116 15 1,9940 5,8578 Não 

4 0,0099 7 1,6971 6,0942 Não 

Industrial 2 

1 0,0127 12 2,1785 5,9117 Não 

2 0,0023 15 0,3862 5,8758 Não 

3 0,0070 19 1,279 5,8114 Não 

Laboratório 0,0058 4    

 

O segundo aspecto importante surge da comparação das variâncias de IF entre os reatores 

R1 e R2, discutida na Seção 5.2.2, a qual sugere que o produto final do reator pode não constituir 

uma amostra adequada para a quantificação da variância da medida do IF em laboratório, como 

será discutido na referida seção. 
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5.2.2 Comparação das variâncias da razão H2/C2 e dos valores de IF entre os dois reatores 

Foi realizada a comparação das variâncias tanto de razão H2/C2 (Tabela 5.4) como de IF 

(Tabela 5.5) entre os dois reatores nos períodos considerados estacionários. 

Tabela 5.4: Resultados da comparação entre as variâncias observadas no H2/C2 de cada reator. 

Dados analisados 
Variância normalizada 

dos valores de H2/C2 
Comparação 

Teste 
Conjunto 
de dados 

Reator 𝜎 2  𝐹0 =
𝜎𝑅2

2

𝜎𝑅1
2  𝐹𝑡𝑎𝑏  𝜎𝑅2

2 > 𝜎𝑅1
2 ? 

1 1 
R1 0,0003 126 

1,8511 1,3420 Sim 
R2 0,0006 126 

2 

1 
R1 0,0003 280 

2,9931 1,2165 Sim 
R2 0,0008 286 

2 
R1 0,0005 472 

2,1307 1,1641 Sim 
R2 0,0010 467 

3 
R1 0,0001 302 

9,5749 1,2084 Sim 
R2 0,0008 304 

5 
R1 0,0001 390 

23,4092 1,1804 Sim 
R2 0,0023 400 

4 

1 
R1 0,0039 282 

1,2212 1,2161 Sim 
R2 0,0047 286 

2 
R1 0,0010 262 

0,9444 1,2254 Não 
R2 0,0009 264 

5 4 
R1 0,0007 352 

3,1255 1,1922 Sim 
R2 0,0020 350 

6 2 
R2 0,0014 312 

3,3965 1,2044 Sim 
R2 0,0048 316 

7 

3 
R1 0,0007 384 

2,8307 1,1830 Sim 
R2 0,0020 384 

4 
R1 0,0015 386 

0,8441 1,1823 Não 
R2 0,0013 388 

Industrial  2 

1 
R1 0,0003 18 

0,0100 2,2325 Não 
R2 0,0000 17 

2 
R1 0,0006 30 

3,8823 1,8409 Sim 
R2 0,0022 30 

3 
R1 0,0004 38 

3,2350 1,7167 Sim 
R2 0,0014 38 

 

Conforme se observa na Tabela 5.5, a variabilidade do IF do produto do segundo reator foi 

maior que a variabilidade do primeiro em 3 dos 11 conjuntos de dados. Em todas estas ocasiões, 

a variância da razão H2/C2 também foi maior no segundo reator, o que indicaria uma correlação 

entre ambas. Entretanto, conforme a Tabela 5.4, também pode ser observado que a variância da 

razão H2/C2 do segundo reator foi maior em todos os casos, exceto em apenas 2 dos 11 

conjuntos de dados. 
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Tabela 5.5: Resultados da comparação entre as variâncias observadas no IF de cada reator.  

Dados analisados  
Variância normalizada 

dos valores de IF 
Comparação 

Teste 
Conjunto 
de dados 

Reator 𝜎 2  𝐹0 =
𝜎𝑅2

2

𝜎𝑅1
2  𝐹𝑡𝑎𝑏  𝜎𝑅2

2 > 𝜎𝑅1
2 ? 

1 1 
R1 0,0048 2 

2,2322 19,3295 Não 
R2 0,0107 6 

2 

1 
R1 0,0060 9 

9,9242 2,9890 Sim 
R2 0,0596 16 

2 
R1 0,0056 8 

1,2163 3,2590 Não 
R2 0,0068 13 

3 
R1 0,0008 4 

38,8548 5,8733 Sim 
R2 0,0314 14 

5 
R1 0,0153 9 

0,4381 2,9890 Não 
R2 0,0059 16 

4 

1 
R1 0,0167 8 

0,4705 3,3472 Não 
R2 0,0078 10 

2 
R1 0,0020 3 

2,2621 8,9406 Não 
R2 0,0045 6 

5 4 
R1 0,0110 7 

2,1221 3,6030 Não 
R2 0,0234 11 

6 2 
R2 0,0062 5 

4,0322 4,7725 Não 
R2 0,0250 9 

7 

3 
R1 0,0021 8 

5,6216 3,2184 Sim 
R2 0,0116 15 

4 
R1 0,0055 9 

1,7894 3,2927 Não 
R2 0,0099 7 

Industrial 2 

1 
R1 0,0075 6 

1,4028 4,0274 Não 
R2 0,0106 11 

2 
R1 0,0033 7 

0,6899 3,5107 Não 
R2 0,0023 15 

3 
R1 0,0088 10 

0,7972 2,7854 Não 
R2 0,0070 19 

 

Para fins de comparação, as análises realizadas para a planta industrial estão na s Tabelas 5.4 

e 5.5 e pode ser observado que as mesmas seguem o padrão dos resultados da planta piloto no 

que diz respeito à variação da razão H2/C2 nos reatores. Em geral, a variação observada foi maior 

para o segundo reator que para o primeiro. Quanto aos resultados de IF da planta industrial, em 

nenhum dos casos estudados foi observada diferença estatística entre as variâncias dos  

resultados de IF dos reatores da planta. 

Estes resultados são coerentes com o funcionamento da planta, uma vez que, no segundo 

reator ocorre a especificação do IF do produto. Desta maneira, intervenções são feitas mais 

frequentemente na variável de controle do IF, a razão H2/C2, levando a uma maior variabilidade 

desta. Outro fator a ser levado em conta é o fato de que tanto a meta de IF, quanto a razão H 2/C2 
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para o segundo reator são, muitas vezes, uma ordem de grandeza menor, tornando assim estas 

variáveis mais sensíveis a distúrbios.  

Porém, conforme observado na Tabela 5.5, na maioria dos conjuntos, 8 dos 11, foi observado 

que as variâncias dos índices de fluidez dos reatores não eram estatisticamente diferentes a um 

nível de 95 % de confiança. Em 6 destes conjuntos, a variância entre os IF's dos reatores 

permaneceu igual mesmo com a variância da razão H2/C2 maior no segundo reator. Deste modo, 

pode-se dizer que somente em casos específicos há uma diferença na variabilidade dos produtos 

gerados por cada reator.  

É importante ainda ressaltar que o fato de ter havido casos nos quais a variância de IF do 

segundo reator foi significativamente maior que do primeiro, indicaria que a variância do 

primeiro reator foi, nestes casos, menor do que a variância tomada como estimativa do erro 

experimental de medida de IF. Assim, a única interpretação possível  para estes resultados é que 

a amostragem utilizada, a partir amostras do produto final da reação, não é a mais adequada 

para a aferição do método de medição de IF, possivelmente porque que os resultados obtidos 

podem ter sido reflexo de uma variância inerente ao produto final do processo, que é bimodal. 

Assim, uma medição mais rigorosa, com um produto monomodal, por exemplo, poderia levar a 

uma estimativa mais correta da variabilidade associadas exclusivamente à técnica de medição de 

IF usada no laboratório. 

5.3 Resultados do teste de estabilidade em planta piloto 

O teste de estabilidade consistiu na manutenção da razão H2/C2 dos reatores por 24 horas. 

Foram realizadas três condições diferentes, nomeadas A, B e C, respectivamente. Foram testadas 

duas razões H2/C2 diferentes para cada reator. Primeiramente, variou-se a razão do H2/C2 do 

segundo reator e após, variou-se a do segundo reator. Em ambos os casos a variação efetuada foi 

de aumento da razão H2/C2, conforme ilustrado na Figura 5.3. 

Cálculos feitos com base na correlação empírica proposta por Bremner et al (1990) indicam 

que os valores finais de IF nos dois reatores nas três condições testadas confirmam que o IF ao 

final do processo pode ser estimado por meio de uma relação de mistura entre os dois reatores. 

Esta informação é importante para a operação da planta piloto em estudo, pois facilitaria a 

especificação de produto caso fosse feito um estudo adicional para estabelecer uma correlação 

empírica razão H2/C2 e IF do produto gerado para cada um dos reatores por separado.  
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Figura 5.3: Variação da razão H2/C2 e IF com o tempo no Teste Piloto: (a) primeiro reator (R1); (b) 

segundo reator (R2). 

Os resultados dos testes estatísticos realizados para os três períodos de tempo candidatos a 

estado estacionário em termos de razão H2/C2 confirmam que foi possível estabilizar os valores 

deste parâmetro após transições. No entanto, fica claro que o tempo necessário para 

estabilização da razão H2/C2 após uma transição é bastante elevado, em torno de 12 horas, o 

qual é um valor maior do que o considerado em condições usuais de operação da planta. Além 

disso, também se observa que a alteração deste parâmetro em um dos reatores causa 

instabilidade temporária do seu valor também no outro reator. Estes são aspectos que 

(b) 

(a) 
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justificariam uma maior variabilidade do produto na planta piloto com relação ao produto da 

planta industrial, na qual o sistema de controle é automático. 

A análise da Figura 5.3 ainda indica que a dinâmica de variação do IF na planta piloto é bem 

mais lenta que a da variação da razão H2/C2, estando próximo a 24 horas. Neste sentido, vale a 

pena mencionar que enquanto o tempo de estabilização da razão H2/C2 está associado somente 

às ações de ajuste de vazão necessárias para atingir o novo valor do parâmetro, para o IF o 

tempo de estabilização depende também de fatores relacionados diretamente a dinâmica de 

cada um dos reatores, envolvendo variáveis como aspectos fluidinâmicos, distribuição de tempo 

de residência e eficiência de mistura. Portanto, na busca de diminuir este tempo de estabilização 

e facilitar as mudanças de produto na planta piloto um estudo mais detalhado destes fatores 

seria também recomendável.  
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros  

O estudo realizado conseguiu estabelecer que a problemática relatada pelo time de operação 

e engenharia da planta, da variância dos resultados de IF do produto oriundo do segundo reator 

ser maior que a do primeiro, é verdadeira. Embora seja observada a maior variância nos 

resultados de IF do segundo reator, esta não é observada sempre, tendo sido presente em 

aproximadamente 27 % dos casos analisados.  

Nos demais casos, as variâncias não foram estatisticamente diferentes. Uma possível razão 

para tal resultado é o fato de a amostragem do primeiro reator para as análises de IF do produto 

do mesmo ser realizada com menor frequência. Assim, o teste estatístico não possui conclusão 

ao nível de confiança desejado. Uma recomendação para estudos futuros é a obtenção de um 

número semelhante de resultados de IF para ambos os reatores durante o mesmo período. 

Ao se analisar os resultados da planta industrial, pode-se perceber que a mesma apresenta 

uma estabilidade maior quando comparada à planta piloto. Entretanto, é observado que a razão 

H2/C2 na planta industrial sofre uma maior variação no segundo reator. 

Ao se avaliar as variâncias das razões H2/C2 dos reatores, foi verificado que a variância foi 

maior no segundo reator. Esta constatação é coerente com a operação da planta, uma vez que a 

propriedade final do polímero formado no processo é ajustada no reator em questão. Desta 

forma, são realizadas intervenções mais frequentes no mesmo a fim de que se atinja a 

propriedade desejada.  

Ao se comparar a variabilidade obtida nas análises de IF dos reatores, não foram observados 

valores estatisticamente maiores que os observados durante a aferição da variância do 

laboratório que realiza as medições de IF dos produtos. Uma das razões disto é o de que a 

variabilidade observada na aferição poder ser devida ao produto que foi utilizado para o teste, 

PEAD bimodal. Assim, chega-se à conclusão de que o produto utilizado para tal aferição não seria 

o mais adequado devido a uma maior variabilidade do mesmo. Uma sugestão, seria a utilização 

algum produto que possua menor variabilidade, um produto monomodal com menor dispersão 

de massa molar, por exemplo. 

Durante o teste dedicado à observação da variabilidade dos resultados de IF, foi observado 

que os resultados de IF do segundo reator, ou seja, do produto final, respeitam uma regra de 
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mistura de polímeros. Assim, conclui-se que o primeiro reator tem influência sobre o IF que o 

segundo reator origina. 

De posse desta conclusão, seria interessante investigar esta influência de maneira a tentar 

quantificá-la através da busca do ajuste de parâmetros da regra de mistura utilizada. Assim, os 

parâmetros de operação para o segundo reator poderiam levar em conta os efeitos do primeiro 

reator. 

O presente estudo contribuiu para um entendimento mais amplo do processo na planta 

piloto estudada, identificando suas principais características em termos de variabilidade de 

produto, estabilidade de condições e dinâmica de transição de produto. Assim, espera-se que a 

partir dos resultados gerados, possam ser desenvolvidas ações no sentido de tornar mais 

eficiente a sua operação e também a transferência de tecnologia para a escala industrial. 
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Apêndices 

Apêndice I 

 

 

 

 

Anexo I.1: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 2: (a) primeiro reator (R1); (b) 
segundo reator (R2). 
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Anexo I.2: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 3: (a) primeiro reator (R1); (b) 
segundo reator (R2). 
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Anexo I.3: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 4: (a) primeiro reator (R1); (b) 

segundo reator (R2). 

 

 

(b) 

(a) 
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Anexo I.4: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 5: (a) primeiro reator (R1); (b) 

segundo reator (R2). 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

(a) 
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Anexo I.5: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 6: (a) primeiro reator (R1); (b) 

segundo reator (R2). 

 

 

 

 

(b) 

(a) 
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Anexo I.6: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste 7: (a) primeiro reator (R1); (b) 

segundo reator (R2). 

 

 

 

 

 

(b) 

(a) 
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Apêndice II 

 

 

 (b) 

(a) 
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Apêndice II.1: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 2: (a) 
Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2; Conjunto de Dados 3 (c); Conjunto de Dados 4 

(d); Conjunto de Dados 5 (e). 

(c) 

(d) 

(e) 
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(a) 

(b) 

(c) 
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Apêndice II.2: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 3: (a) 
Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2; Conjunto de Dados 3 (c); Conjunto de Dados 4 

(d). 

 

 

 

(d) 

(a) 
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Apêndice II.3: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 4: (a) 

Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2. 

 

 

(a) 

(b) 
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Apêndice II.4: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 5: (a ) 
Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2; (c) Conjunto de Dados 3; (d) Conjunto de Dados 

4. 

 

(b) 

(c) 

(d) 
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(a) 

(b) 

(c) 
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Apêndice II.5: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 6: (a) 
Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2; (c) Conjunto de Dados 3; (d) Conjunto de Dados 

4. 

 

 

(d) 

(a) 
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(c) 

(b) 
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Apêndice II.6: Resultados da análise para verificação do período estacionário para o Teste 7: (a) 
Conjunto de Dados 1; (b) Conjunto de Dados 2; (c) Conjunto de Dados 3; (d) Conjunto de Dados 

4; (e) Conjunto de Dados 5. 

 

 

 

(e) 

(d) 
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Apêndice III 

 

 

 

 
Apêndice III.1: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste Industrial 1: (a) 

primeiro reator (R1); (b) segundo reator (R2). 

 

 
 

(b) 

(a) 
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Apêndice III.2: Variação da razão H2/C2 e do IF com o tempo no Teste Industrial 2: (a) 

primeiro reator (R1); (b) segundo reator (R2). 

 

 

 
 

(b) 

(a) 


