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Conceitos & Benefícios



Conceitos de Otimização: Definições

▲ Otimização: dado um sistema ou processo, encontrar de alguma maneira a 

melhor solução respeitando-se as restrições.

▲ Função Objetivo: critério de qualidade da solução, por exemplo, custo, 

rendimento, lucratividade, etc.

▲ Variáveis de Decisão: variáveis que influenciam o Sistema/processo e que 

podem ser ajustadas para Otimização.



Conceitos de RTO: Definições

▲ Real Time Optimization (Otimização em Tempo Real)

▲ Aplicação online que calcula e envia targets para variáveis de controle de modo 

a maximizar/minimizar um critério de desempenho

▲ Maximização de Lucratividade

▲ Minimização de Custo

▲ Principais elementos

▲ Modelo de processo

▲ Interface de Dados Externos

▲ Lógicas

▲ Sequências para execução do sistema Online



Conceitos de Otimização: RTO dentro de Otimização



Conceitos de RTO: Introdução à Prática

Atualização de targets/metas de variáveis selecionadas do APC, levando a unidade para o ponto ótimo

com a maximização de lucro;

Altera o perfil de produção para ser o mais lucrativo possível.

Aplicação baseada em um modelo matemático rigoroso em estado estacionário que deve levar em conta:

O que é uma aplicação de RTO?

▲ Dados atuais da unidade;

▲ Condições operacionais e de projetos da unidade;

▲ Instrumentação & Estrutura de Controle;

▲ Restrições da unidade (equipamentos e processo);

▲ Preços de produtos, matérias-primas e utilidades;

Quais as ações típicas de uma aplicação de RTO?

Quais setpoints são tipicamente atualizados?

▲ Propriedades & Composições;

▲ Vazões (pumparounds, reciclos, carga processada);

▲ Temperaturas;

▲ Pressões.

Variáveis de processo:
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Conceitos de RTO: Aplicações de Automação

Scheduling

Otimização em Tempo Real (RTO)

Planejamento

de Produção

Controle Avançado de Processos (APC)

Controle Regulatório

Instrumentação e Planta

Segundos
– Uma ou mais de uma malha de 

controle

– Sem modelos matemáticos

– Unidade de Processo

– Empíricos

– Dinâmicos

–Unidade

–Rigoroso

–Estáticos

– Complexos/Sites/Cadeias de Suprimentos

– Lineares

– Estáticos

–Complexos/Sites

–Mistos Inteiros Lineares/não lineares

–Estáticos

Minutos

Horas

Dias

Semanas&Meses

Horizonte de Tempo



Conceitos de RTO: Ciclo de RTO

Output p/ Planta

APC/SDCD

Dados Econômicos

Dinâmicos
OtimizaçãoProjeção das restrições

Reconciliação de Dados e 

Atualização dos parâmetros

do modelo

Detecção de Estado 

Estacionário

Dados da 

Planta

Validação e Detecção de 

Erros Grosseiros dos 

dados

Modelos



Benefícios de RTO: Por quê investir nas camadas
superiores da hierarquia da automação é importante?



Conceitos de RTO: Introdução à Prática

APC versus RTO

▲ Modelos lineares 

▲ Empíricos

▲ Dinâmicos

▲ Exemplos de objetivos para unidades de 
processos contínuos que produzem mais de 
um produto:

▲ Maximização do rendimento do produto 
mais rentável

▲ Maximização da carga da unidade

▲ Sem dados econômicos reais

▲ Modelos não lineares 

▲ Modelos baseados em primeiros princípios 
termodinâmicos e físico-químicos

▲ Estáticos

▲ Exemplos de objetivos para unidades de 
processos contínuos que produzem mais de 
um produto:

▲ Maximização do Lucro

▲ Com dados econômicos reais

APC RTO



Conceitos de RTO: Introdução à Prática

Sim!

RTO precisa de um APC? Por quê?

▲ Natureza dos problemas é mutlivariável

▲ Soluções ótimas estão em múltiplas restrições ativas

▲ Malhas de controle regulatório não são capazes de

▲ Estabilizar a unidade, e;

▲ “perseguir” os targets propostos pelo RTO

▲ APC é mutlivariável: estabiliza a unidade e otimiza e/ou caça os targets 

propostos pelo RTO

▲ Estabilidade é o princípio da captura dos benefícios econômicos 



Conceitos de RTO: Introdução à Prática

Quando uma unidade de processos já com APC instalado precisa de RTO?

▲ Quando a direção de Otimização não é clara e simples

▲ Existência de não linearidades significativas

▲ Trade-offs complexos

▲ Não é capaz de capturar as não linearidades inerentes dos processos de produção

▲ Não é capaz de ponderar trade-offs complexos em processo.

▲ Exemplos típicos da Indústria de Processos: 

▲ Em uma unidade de destilação de petróleo, devemos maximizar a produção do produto mais 
rentável a qualquer custo ou devemos ponderá-la com os custos de utilidade?

▲ Em uma unidade de produção de Olefinas, devemos maximizar a temperatura de saída das 
serpentinas dos fornos de pirólise (COT – Coil Outlet Temperature) para maximizar a produção 
de eteno a qualquer custo ou podemos ponderá-la com outras variáveis, como vazão de carga 
dos fornos, pressão de sucção dos compressores do gás de carga, tempo de campanha dos 
fornos?

APC



Benefícios de RTO: Por quê investir na otimização?

 



Aplicações na Indústria

▲ Indústria de Óleo e Gás

▲ Refinarias de Petróleo

▲ Unidades Petroquímicas

▲ Indústria de Fertilizantes

▲ Fabricação de Amônia e de 
Ureia

▲ Sistema de Utilidades – Vapor & 
Energia Elétrica

▲ Pode ser aplicado em qualquer 
planta que tenha um sistema de 
utilidades complexo:

▲ Sucroalcooleira

▲ Papel & Celulose

▲ Grandes sites da Indústria 
de Bens de Consumo



Benefícios Típicos
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Hart’s Fuel Technology and Management, Nov/Dec 1996

Ethylene 8-12 465 3.7-5.6

Polyethylene 5-10 400 2.0-4.0

Polypropylene 5-10 250 1.2-2.5

Styrene 5-10 300 1.5-3.0

Caprolactam 20-30 100 2.0-3.0

Cumene and phenol 6-8 250 1.3-1.7

Petrochemicals Unit
Benefits per

metric ton

Typical 

benefis, 

$MM/yr

Typical unit 

size, Ktpa

Hart’s Fuel Technology and Management, Nov/Dec 1996

Crude/Vacuum 5-10 135 2.5-5.0 

FCCU 20-40 38 2.8-5.6 

Reformer 5-25 25 0.5-2.3 

Hydrocracker 10-30 26 1.0-2.9 

Alkylation 5-35 10 0.2-1.3 

Delayed Coker 10-40 31 1.1-4.5 

Light Ends 10-20 40 1.5-2.9 

Isomerization 5-15 30 0.5-1.6 

Lubes Vacuum 10-40 10 0.4-1.5 

Aromatics 15-20 15 0.8-1.1 

 
 

Refining Unit

Benefit

c/bbl

Typical unit

size,

1,000 b/d

Typical

benefits,

$ million/yr

Hart’s Fuel Technology and Management, Nov/Dec 1996



RTO em Grandes Empresas 
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CFO da ExxonMobil CFO menciona explicitamente

resultados do programa de otimização online da SimSci em

sua apresentação (Ed Galante, Senior VP Finance, ExxonMobil em Deutsche
Bank Oil and Gas Conference – Sept 23, 2004)

Real-time Optimization Solution is delivering $750 Million/year to ExxonMobil

http://www.exxonmobil.com/corporate/files/corporate/lamp_vol89_no1.pdf

Shell declara que cada $25 investidos 

pela em manutenção das aplicações de 

RTO são obtidos $1,000 em benefícios
Bert Onstott – Shell Global Solutions

http://www.exxonmobil.com/corporate/files/corporate/lamp_vol89_no1.pdf
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ROMeo

Ferramenta de RTO para uso na indústria



ROMeo: Suite de Aplicações

▲ Rigorous Online Modeling and Equation-based 

Optimization

▲ ROMeo é um simulador para Otimização em Tempo 

Real

▲ Desenvolvido nos anos 90s em conjunto por SimSci 

(atualmente Aveva) e Shell

▲ Alguns clientes: ExxonMobil, Shell, Reliance, Total, 

ThaiOil, Petrobras, entre outros

ROMeo é mundialmente usado em refinarias e unidades petroquímicas

ROMeo

Suite
ARPM

Process 

Optimization

MBM

ROMeo 

OPS

Utilities 

Optimization



Modelo de Reatores de Refino no Romeo

FCC

•Unidades de 
FCC com 
alimentação de 
até 20% de 
Residuo de 
Vácuo

Reformer

•Reatores Semi-
Regen, 
Cíclicos, ou
CCR.

•Splitter de C8 
Aromáticos e 
modelos de 
predição de 
deposição de 
coque

•Validados por
GS Caltex e 
Thai Oil

HDP

•Reatores das 
unidades de 
Hidrotratament
o e de 
Hidrocraqueam
ento com 
qualquer carga

HF Alky

•Unidades UOP 
e Phillips

•Validado e 
implementado
pela 
ExxonMobil 
em projetos de 
RTO

H2SO4 Alky

• Unidades DuPont 
e/ou Stratco
(Refrigração de 
Efluentes) e 
unidades
ExxonMobil Auto 
de H2SO4 de 
Autorefrigeração

ISOM

• Isomerização de 
Correntes de 
Nafta Leve

DCU

• Modelo inclui
Unidade de 
Coqueamento
Retardado
(tambores e 
fracionadora) 

VOM

• Modelo de 
Unidades de 
Visbreaking
incluindo fornos, 
fracionamento e 
blending 

Portfolio de Reatores de Refino teconologia ExxonMobill



Mais do que Colunas de Destilação - Integração com 
Modelos de Reatores de Terceiros

Reatores Petrosim da KBC com Navegação Nativa

▲ FCC-SIM, REF-SIM, NHTR-SIM, DHTR-SIM, HCR-SIM, DC-SIM, etc.

Outros Provedores de Modelos de Reatores

▲ Technip SPYRO e Modelos de Caracterização de Carga

▲ Integração customizada de modelos desenvolvidos por usuários

▲ Empresas EPC com integração de modelos de reatores de cinética química integrados

▲ Incluindo Modelos de reatores para unidades de Amônia/Uréia



ROMeo – Uma Solução Completa para RTO

Flowsheet Modeling Environment

▲ Modelos Rigorosos

▲ Biblioteca para estimativa de propriedades Termodinâmicas, pseudo-components e reações

▲ Restrições multi variáveis (como APC, mas com modelos não lineares rigorosos)

▲ Detecção de Erros Grosseiros e Reconciliação de Dados – Capacidade de sintonia online

▲ Otimização Online para atingir a função objetivo customizável

Sistema de Gerenciamento de Dados

▲ Interface de Dados Externos – leitura de dados e escrita de targets

▲ Capaz de se conectar com qualquer base de dados históricos e sistemas de controle (drivers dedicados e OPC, 

ODBC, OLEDB, InSQL, etc.)

Pré-Tratamento de Dados – Sintonia Online do Modelo

▲ Dados de Processos lido a cada minuto ->  ROMeo Captive Historian gera médias para os dados de processo

▲ Dados de Sistemas Históricos (em base horária)

Controladores/Dados do APC – Targets de Estado Estacionário, Status e Restrições para Otimização

▲ SDCD, APC ou Histórico

Dados Econômicos e Dados de Laboratório

▲ Planilhas, Base de Dados Access, Arquivo texto, Base de Dados SQL, historiadores, etc



Real-Time System

▲ Automatiza e agenda atividades relacionadas à aplicações de RTO

▲ Configurado via interface gráfica de flowsheet de tarrefas

Download de 

medições

Screening de 

medições

Roda macro para

troca de lineup

Resolução de 

Otimização

Pare se houver

falha Geração de relatórios

Escrita de setpoints p/ 

Sistema de controle

Resolução de 

DataRec

E-mail de envio de 

relatório customizado p/ 

Engenheiros de 

Processos



Modos de execução

• Simulação estática convencionalSimulação

• Ajusta o modelo para se aproximar às condições operacionais da 

planta real

Reconciliação de 
Dados/Estimativa de 

Parâmetros

• Busca condições que maximizem o resultado econômico da plantaOtimização

• Busca condições que maximizem o resultado econômico da planta 

com sugestões de ativação/desativação de equipamentos

Otimização 
Mista-Inteira Não 

Linear



Métodos de Otimização presentes em ferramentas 
comerciais de RTO

▲ Problemas não lineares (NLP)

▲ Método SQP (Sequential Quadratic Programming)

▲ Min f(x,y)

Sujeito a

h(x) = 0

g(x,y) ≤ 0



Principais Componentes de um Modelo de RTO

1. Conjunto de Unidades 

de Medida (UOM)

2. Dados dos 

componentes

3. Dados Termodinâmicos

4. Diagrama de Processos

5. Dados das Operações 

Unitárias

6. Outros dados



Biblioteca de Componentes

▲ Seleção de componentes puros

▲ Gerenciar propriedades dos componentes que serão levados em conta

▲ Definição de pseudocomponentes: 2 de 3 propriedades (Ponto de Ebulição, Densidade e/ou 

Peso Molecular)

▲ Definição de como petróleos são caracterizados em termos de cortes de temperaturas



Dados Termodinâmicos

Dados Termodinâmicos

▲ Equilíbrio, Entalpia, Entropia, Densidade

▲ Equações de Estado

▲ SRK, PR, Tabelas de Vapor, Sour

▲ Métodos de Coeficiente de Atividade

▲ NRTL, UNIFAC, Grayson Streed, BK10

▲ Uso de mais de um método

▲ Por exemplo, PR para k-values, API para densidade

Propriedade de Transportes

▲ Viscosidade, Condutividade Térmica

Propriedades de Inspeção

▲ Ponto de Fulgor, % de Enxofre, Calor de Combustão, Pressão de Vapor, D86 95%

▲ Propriedades customizadas

▲ Diferentes Regras de mistura: mássica, volumétrica, molar, Índice e fatores de mistura



Ambiente de Modelagem e Flowsheet Flexíveis

▲ Manutenção e 

Configuração do Modelo

Rigoroso

▲ Interface de Dados e 

Integração

▲ Customização de 

Usuários

▲ Gerenciador de 

Sequenciamento e 

Scheduling de Execução

▲ Biblioteca Termodinâmica



Outros Dados

Modelos de Medição

▲ Principal diferença em relação à modelos de simulação padrão

▲ Permitem a retração fiel do sistema de controle da unidade (seja do SDCD ou do APC)

▲ Permitem o monitoramento de Offsets

▲ Offset = Modelo - Scan

Customizações

▲ Permitem a retração fiel do sistema de controle da unidade através

▲ Adição de equações

▲ Troca de especificação entre variáveis



Tipos de variáveis

• Especificadas pelo usuário

• E.g. pressão de vaso
Independent-fixed

• Calculadas pelo solver

• E.g. temperatura de saída de Mixer
Dependent-free

• Setpoints determinados pelo solver (modo 
Optimization)

• E.g. razão de refluxo

Independent-free



Filosofia para Reconciliação de Dados

▲ Ajuste do Modelo para melhor ajuste às medições

▲ Manipula “Parâmetros de Sintonia” do modelo para minimizar o mismatch entre os

modelos medidos e os valores calculados pelo modelo

▲ Parâmetros de Sintonia

▲ Trocadores de calor: fatores de sujeira ou U

▲ Colunas de Destilação: Eficiências de Pratos

▲ Compressores: Offset dos valores de projeto de curva dos fabricantes

▲ Reatores: Atividade dos Catalisadores
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RTO na Indústria 4.0



Usos de modelos na Indústria – Mais do que RTO 

Otimização em
Tempo Real

Planejamento

Monitoramento
de Desempenho

Trouble
shooting

Seleção de 
Matérias-primas

Estudos de 
Engenharia

Balanço Material e 
de Energia

Verificação de 
Ganhos do APC

ROMeo
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Modelos de ROMeo para 

Aplicações de Planejamento de 

Produção



Uso de RTO para Aplicações de Planejamento de 
Produção

Modelos de Planejamento de Produção na Indústria

▲ Escopo: Uma ou mais unidades de processo

▲ Modelos simplificados lineares

▲ Modelos sem Otimização: uso de Planilhas com regras heurísticas, uso de experiência, etc

O que se observou

▲ Necessidade da aplicação de Otimizadores

▲ Modelos simplificados lineares: resultados são confiáveis até certo ponto

Tendência na Indústria Mundial

▲ Emprego de modelos lineares com Otimizadores

▲ Uso de um Simulador com um modelo rigoroso validado para atualização dos ganhos lineares

▲ Uso de um Simulador com um modelo rigoroso não linear em substituição ao modelo linear  



Integração de RTO com modelos de Programação de Produção

Base de dados 

da Planta

Dados da Planta

Dados dos Petróleos SDCD

Modelos de Conversão Rigororos

Operação Rel-Time de um RTO

Petróleos Candidatos

Vetores LP
Cenários

Update do LP

Modelos de Conversão Rigororos

RTO Off-line

Planilha de Planejamento

Uso Tradicional

Uso Novo



Valor da Precisão de um Modelo de Planejamento

Dados da Solomon Associates na Conferência NPRA de 2004

Para uma refinaria de 300,000 BPD

Valor media da economia: 0.50 $/bbl

Equivalente a $ 50,000,000 por ano
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Obrigado!

Perguntas?



This presentation may include predictions, estimates, intentions, beliefs and other 

statements that are or may be construed as being forward-looking. While these forward-

looking statements represent our current judgment on what the future holds, they are 

subject to risks and uncertainties that could result in actual outcomes differing materially 

from those projected in these statements. No statement contained herein constitutes a 

commitment by AVEVA to perform any particular action or to deliver any particular product 

or product features. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-

looking statements, which reflect our opinions only as of the date of this presentation.  

The Company shall not be obliged to disclose any revision to these forward-looking 

statements to reflect events or circumstances occurring after the date on which they are 

made or to reflect the occurrence of future events.
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linkedin.com/company/aveva 

@avevagroup 

About AVEVA 

AVEVA is a global leader in engineering and industrial software driving digital transformation 

across the entire asset and operational life cycle of capital-intensive industries. 

The company’s engineering, planning and operations, asset performance, and monitoring 

and control solutions deliver proven results to over 16,000 customers across the globe. Its 

customers are supported by the largest industrial software ecosystem, including 4,200 

partners and 5,700 certified developers. AVEVA is headquartered in Cambridge, UK, with 

over 4,400 employees at 80 locations in over 40 countries.

aveva.com
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