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RESUMO ESTENDIDO 

O atual cenário da indústria de refino mundial demanda significativo investimento 
na melhoria da qualidade de seus produtos e processos produtivos, seja por exigência de 
um mercado mais competitivo, seja por restrições ambientais cada vez mais severas, deste 
modo implicando grandes transformações nas empresas do setor. Neste ambiente, a 
otimização de misturas (blending) vem recebendo crescente atenção nos meios acadêmicos 
e industrial no sentido da geração e sofisticação de ferramentas de apoio à decisão (off-line) 
e para controle em tempo real (on-line). A principal função destas ferramentas é otimizar, 
segundo um critério técnico e/ou econômico, a receita de confecção dos derivados 
produzidos por mistura, garantindo a especificação dos produtos com sobre-especificação 
(giveaway) mínima em propriedades restritivas e sem riscos de reprocessamento. 

Ainda que conhecido o potencial dos benefícios econômicos decorrentes da 
redução da sobre-especificação dos produtos via utilização mais racional dos seus 
componentes, são poucas as refinarias do Sistema PETROBRAS que hoje contam com 
sistemas para otimizar o processo de controle em tempo real da mistura, embora já estejam 
capacitadas para avaliações off-line em nível do planejamento e programação da produção 
(planning/scheduling). As refinarias que contam com tal sistema empregam soluções 
comerciais, que muitas vezes exigem elevado grau de investimento para adequação a sua 
realidade e necessidades. O surgimento de novas tecnologias e a descontinuidade de 
produtos comerciais se revelam um problema adicional ao expressivo custo de licença e 
manutenção destes softwares, cuja adequação do projeto às características da refinaria não 
se revela trivial, quando viável. As refinarias não dotadas desta tecnologia executam o 
controle da especificação de suas misturas de forma manual, possibilitando folgas 
relevantes nas especificações de seus derivados ou mesmo implicando necessidade de 
reprocessamento quando estas são violadas. 

Uma solução de otimização de misturas deve obrigatoriamente englobar: 

• Cálculo da receita ótima. A receita indica quais componentes e em que 
quantidades devem ser misturados de forma a atender às especificações de 
cada produto, com o objetivo de obter máximo lucro ou atingir outro objetivo 
operacional que otimize a composição da mistura. 

• Determinação de sequências operacionais viáveis. A execução de uma receita 
ótima envolve vários aspectos operacionais da refinaria como limites de 
vazões, limites de armazenamento nos tanques, prazo para execução da 
mistura, entre outros. 

• Integração com outros sistemas relacionados com o processo de mistura, por 
exemplo, o controle avançado no caso de sistemas de mistura em linha. 

• Adequação às praticas vigentes em cada refinaria. As regras de mistura ou os 
cálculos das qualidades para o produto estão entre as diferenças mais 
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significativas do processo de mistura das refinarias. Portanto, o sistema deve 
permitir fácil configuração das mesmas. 

O objetivo desta apresentação é mostrar um sistema de otimização de misturas de 
derivados denominado OTIMIST, desenvolvido internamente na PETROBRAS. O sistema 
OTIMIST provê um ambiente de simulação e otimização de processos de mistura para 
auxiliar o planejamento e a operação da produção de derivados de petróleo, considerando 
aspectos como as especificações de qualidade do produto, a factibilidade operacional e 
outras restrições pertinentes aos processos de mistura. 

Ele é composto de quatro partes principais: 

• Interface do usuário (GUI): interface gráfica para a entrada de dados e leitura 
dos resultados. 

• Interface de programação de aplicativos (API): para que a interface do usuário 
ou outros aplicativos utilizem as funcionalidades do otimizador de misturas. 

• Otimizador: modelo matemático do problema de otimização de misturas. Este 
modelo é formulado como um problema de programação não-linear devido 
principalmente às regras de mistura, que são funções usadas nas restrições de 
especificação do produto. 

• Banco de Fórmulas: módulo que unifica a implementação das diversas regras 
de mistura usadas pelo otimizador e por outros sistemas de uma refinaria. 

São esperadas vantagens sobre os sistemas comerciais, hoje importados, como 
diminuição nos custos diretos e indiretos relacionados à aquisição e manutenção destes 
sistemas e, ainda, melhorar a modelagem e controle dos processos de mistura das refinarias 
da PETROBRAS com a vantagem do uso da tecnologia de otimização de misturas sendo hoje 
mapeada como uma boa prática da companhia. 

Outros benefícios potenciais são: a) reduções dos erros de transferência e re-
processamento posterior das misturas; b)  melhorias na eficiência e segurança operacional; 
e c) possibilidade de maior controle sobre o processo, permitindo uma redução na folga 
utilizada nas qualidades para a especificação do produto. 

Nesta apresentação são mostradas a arquitetura do sistema, exemplos de 
aplicação em refinarias da PETROBRAS e os planos de evolução do mesmo. 

 

PALAVARAS CHAVE. Programação Não-Linear, Blending, Refinaria de Petróleo. 
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