Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Dario Lucas dos Santos

Avaliação da viabilidade técnica da recuperação de compostos
orgânicos voláteis em bases de combustíveis automotivos líquidos,
utilizando o biodiesel como agente de absorção em
lavadores de gases

São Paulo
2016

Dario Lucas dos Santos

Avaliação da viabilidade técnica da recuperação de compostos orgânicos voláteis em bases
de combustíveis automotivos líquidos, utilizando o biodiesel como agente de absorção em
lavadores de gases

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo-IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Processos Industriais.

Data da aprovação: _____/_____/________

____________________________________
Prof. Dr. Silas Derenzo (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Silas Derenzo (Orientador)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Adriano Marim de Oliveira
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Luiz Henrique Schiavon
UNISANTA - Universidade Santa Cecília

Dario Lucas dos Santos

Avaliação da viabilidade técnica da recuperação de compostos orgânicos voláteis
em bases de combustíveis automotivos líquidos, utilizando o biodiesel como agente
de absorção em lavadores de gases

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte
dos requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Processos Industriais.
Área de concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.

Orientador: Prof. Dr. Silas Derenzo

São Paulo
Setembro/2016

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S237a

Santos, Dario Lucas dos
Avaliação da viabilidade técnica da recuperação de compostos orgânicos voláteis
em bases de combustíveis automotivos líquidos, utilizando o biodiesel como agente
e absorção em lavadores de gases. / Dario Lucas dos Santos. São Paulo, 2016.
113p.
Dissertação (Mestrado em Processos Industriais) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Desenvolvimento e
Otimização de Processos Industriais.
Orientador: Prof. Dr. Silas Derenzo

1. Composto orgânico volátil 2. Combustível líquido 3. Biodiesel 4. Absorção 5.
Lavador de gases 6. Tese I. Derenzo, Silas, orient. II. IPT. Coordenadoria de
Ensino Tecnológico III. Título

16-47

CDU

662.6/.9(043)

Dedicatória

À minha amada filha Beatriz,
Que o êxito desta dissertação, a despeito de
todas as dificuldades, seja motivador de
orgulho, de exemplo e de incentivo para a
sua constante e infinita procura pela
realização de seus sonhos.

Agradecimentos
À Deus, pela minha vida, minha saúde e minha proteção, por me guiar nessa
jornada.
A meus pais, Sr. Santos e Dona Lia, que tudo fizeram por mim e por serem os meus
exemplos de generosidade, honestidade, simplicidade e de vida.
À minha Tia Lina, minha segunda Mãe, dedicação a mim e a minha família que
jamais esquecerei.
À minha esposa Alessandra pelo amor, companheirismo, compreensão e paciência.
À minha irmã Eveline e meu cunhado José Augusto, pela ajuda e apoio em todos os
momentos.
À empresa UTBR (www.utbr.com.br), na pessoa do Sr. Eraldo Godoy, que autorizou
a elaboração desse trabalho sobre um tema (projeto) de sua propriedade, denotando
generosidade e compreensão do nosso objetivo.
Ao meu Orientador, Prof. Dr. Silas Derenzo, pela ajuda, direcionamento,
compreensão, paciência e por acreditar no meu trabalho.
Aos membros da banca, Prof. Dr. Adriano Marim de Oliveira, Prof. Dr. Luiz Henrique
Schiavon e Prof. Dr. Wagner Aldeia, pelas sugestões e correções no meu trabalho.
Ao professor André Luiz Nunis da Silva, minha gratidão por suas sugestões,
ensinamentos e ajuda no software Hysys.
Ao amigo de turma, Luiz Henriques, pela convivência e companheirismo.
Aos funcionários e professores do IPT e, também, a todos que contribuíram para a
realização deste trabalho.
Aos meus parentes e amigos, pela compreensão com as minhas ausências em
encontros e pelos inúmeros dias e finais de semana passados elaborando a minha
dissertação.

RESUMO

Os compostos orgânicos voláteis, quando liberados na atmosfera, possuem
efeitos tóxicos, cancerígenos e até mutagênicos, prejudicando a saúde humana,
além de contribuírem para o aumento do efeito estufa. As agências de meio
ambiente exigem das bases de combustíveis automotivos líquidos a adoção de um
sistema para tratamento de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) que são liberados
durante as operações de carregamento dos caminhões-tanque. Tais exigências são
feitas para a obtenção, renovação ou atualização de suas Licenças de Operação
(LO). A maioria dos sistemas existentes usam métodos que não são adequados à
realidade dessas bases. Este trabalho avalia a viabilidade técnica de uma
alternativa para a recuperação de COV, em bases primárias de distribuição de
combustíveis automotivos líquidos. Esta alternativa adota o Biodiesel (B100) como o
agente líquido para a absorção dos vapores da gasolina, álcool e diesel, em torres
ou colunas com recheios, devido a sua afinidade com esses combustíveis. A
“absorção” em torre ou coluna, processo conhecido por “lavador de gases”, foi
escolhido por ser um excelente ambiente para o biodiesel agregar os COV, além
disso, o sistema lavador de gases é uma construção robusta e não complexa,
sua operação é conhecida e descomplicada, possuindo também manutenção de
baixa frequência. É um equipamento que apresenta custo-benefício adequado às
bases primárias. As emissões atmosféricas oriundas das operações de
carregamento dos caminhões-tanque são estimadas de acordo com o apêndice
AP42 da Environmental Protection Agency (EPA) e são realizadas simulações
utilizando-se o software HYSYS, da Aspen Tech, em condições ajustadas à
realidade das bases. Os resultados obtidos estão em perfeita conformidade com a
exigência da agência de meio ambiente do Estado de São Paulo (CETESB - Cia.
Ambiental do Estado de São Paulo) que é de uma eficiência superior a 95%.
Abordaram-se hipóteses de reaproveitamento do biodiesel utilizado na lavagem dos
gases. Conclui-se que o sistema proposto e o processo escolhido podem ser
considerados tecnicamente adequados ao objetivo proposto. No entanto é de
fundamental importância que seja dada uma destinação viável de utilização do
biodiesel que sai do lavador de gases, pois a sua reutilização no sistema se mostrou
com baixa viabilidade.

Palavras-chave: Biodiesel, COV, VOC, compostos orgânicos voláteis, absorção,
lavador de gases, base primária de combustíveis automotivos líquidos.

ABSTRACT
Evaluation of the technical feasibility of the recovery of volatile organic
compounds in liquids automotive fuels bases using biodiesel as an absorption
agent in gas scrubbers
Volatile organic compounds, when released into the atmosphere, have toxic,
carcinogenic and even mutagenic effects, harming human health, besides that they
contribute to the greenhouse effect. The environmental agencies require from the
liquid automotive fuels bases the adoption of a system for the treatment of Volatile
Organic Compounds (VOC) which are released during loading operations of tank
trucks. Such demands are made to obtain, renew or upgrade their Operating
Licenses (OL). Most of the existing systems use methods which aren't suitable to the
reality of those bases. This work evaluates the technical feasibility of an alternative to
the VOC recovery in primary distribution bases of liquid automotive fuels. This
alternative adopts biodiesel (B100) as a liquid agent for the absorption of vapors of
gasoline, alcohol and diesel fuel in towers or columns with fillings, due to their affinity
with such fuels. The "absorption" in tower or column, process known as "scrubber",
was chosen for being an excellent environment for biodiesel to combine VOCs,
furthermore, the scrubber system is a robust construction and not complex, its
operation is known and uncomplicated, also having low frequency maintenance. It is
a device which provides appropriate cost-benefit to the primary bases. Atmospheric
emissions coming from the loading operations of tank trucks are estimated in
accordance with the Appendix AP42 of the Environmental Protection Agency (EPA)
and simulations are performed using the HYSYS software of Aspen Tech, in
conditions adjusted to the reality of the bases. The obtained results are in perfect
accordance with the requirement of the environmental agency of the State of São
Paulo (CETESB - Cia. Ambiental do Estado de São Paulo) which is of an efficiency
higher than 95%. It was addressed hypothesis about the reuse of the biodiesel which
is used in the washing process of gases. It is concluded that the proposed system
and method chosen can be considered technically appropriate to the proposed
objective. However it is of essential importance that it is given a viable allocation of
use to the biodiesel which comes out of the scrubber, for its reuse in the system
showed low viability.

Keywords: Biodiesel, COV, VOC, volatile organic compounds, absorption, scrubber,
primary base of liquid automotive fuels.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO

1.1 Introdução
A evaporação dos combustíveis é uma forma de emissão atmosférica
classificada como Compostos Orgânicos Voláteis (COV). Como os COV são gases
tóxicos, é importante controlar as suas emissões devido ao fato de promoverem a
geração de ozônio na baixa atmosfera e também outros agentes oxidantes nocivos
ao meio ambiente e saúde da população (REVISTA PINDORAMA IFBA, 2010).
Com a flexibilização do monopólio do petróleo em 1997, atividades que antes
estavam sob o domínio da União, dentre elas, as operações logísticas de
combustíveis automotivos no território nacional, passaram a ser exercidas também
pela iniciativa privada (FREITAS, 2013).
Surgiram assim as bases primárias de combustíveis automotivos líquidos, que
são instalações com capacidade de recebimento, armazenamento, mistura,
embalagem e distribuição de combustíveis automotivos líquidos. Nas bases
primárias, os combustíveis principais são recebidos diretamente das refinarias da
Petrobrás por intermédio de dutos que fazem uma ligação direta com as refinarias,
permitindo o fornecimento de combustíveis através da transferência de custódia da
Petrobrás para as empresas privadas responsáveis pelos terminais primários
(FREITAS, 2013).
As bases distribuem os combustíveis automotivos líquidos, dentro de sua área
de atuação geográfica, na maioria dos casos através de transporte terrestre,
rodoviário ou ferroviário, sendo que, em algumas regiões são realizados, também o
lacustre (realizada em lagos, por exemplo, na Lagoa dos Patos/RS) e o fluvial.
Nos terminais, a maioria dos carregamentos dos caminhões e/ou vagões são
feitos através de sistemas que utilizam a parte superior dos mesmos para o
enchimento dos tanques, chamado sistema de carregamento tipo “top loading”,
ocasionando perdas de combustíveis por evaporação (ARAÚJO, 2014).
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O Brasil possui 16 refinarias, sendo que doze pertencem à Petrobras e
respondem por 98,1% da capacidade total de produção. A Replan em Paulínia/SP é
a de maior capacidade instalada. Para a movimentação de petróleo, derivados e
etanol, em 2013, o Brasil tinha 103 terminais autorizados, sendo nove centros
coletores de etanol, 57 terminais aquaviários e 37 terminais terrestres (ANP, 2014a).
No Brasil os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para
fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação são regulamentados
por resoluções dos órgãos competentes. Agências de meio ambiente como, por
exemplo, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) em São
Paulo, exigem dos terminais de combustíveis automotivos líquidos a adoção de um
sistema para tratamento ou abatimento de COV.
Na prática isso ocorre quando há a solicitação ou a renovação de suas
Licenças de Operação (LO), que suscitam uma inspeção por parte da CETESB, e o
equipamento de controle deve se basear na melhor tecnologia prática disponível
(CETESB, 2014).
Existem diversas tecnologias para o controle ou abatimento dos COV, tais
como: condensação, adsorção, absorção, separação por membrana, tratamento
biológico, incineração térmica, incineração catalítica e outros (HUNTER, 2000).
Os métodos mais utilizados em bases de combustíveis são os que recuperam
os vapores e utilizam as seguintes tecnologias:
- Condensação: atualmente utilizada pelos terminais estritamente de etanol, e
- Unidade de Recuperação de Vapores (URV): são leitos adsorvedores à base de
carvão ativado, seguido de uma dessorção feita a vácuo, com a absorção dos
vapores em gasolina.
Ambos os métodos apresentam um alto consumo de energia elétrica porque
utilizam uma grande quantidade de equipamentos de potência considerável.
Apresentam também grande complexidade no projeto e operação da instrumentação
e automação, demandando uma equipe de manutenção especializada.
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As bases de grande porte (Petrobrás, Ipiranga, Raízen) já se adequaram a
este cenário, pois a cada obra de ampliação, tiveram suas licenças de instalação
condicionadas à instalação de sistemas de tratamento de emissões atmosféricas.
Uma questão importante é que, para as bases de pequeno e médio porte, esses
tipos de sistema possuem elevados custos de aquisição, implantação e operação.
Este cenário suscita a busca por uma solução diferente dos métodos já
consolidados, uma vez que eles não se enquadram a realidade de todas as bases
de combustíveis líquidos.
Dois métodos se apresentam para atender o cenário descrito:
- Tratamento Biológico:

este método demanda uma grande área de instalação, o
que para a realidade de muitos terminais é impraticável.

- Absorção: absorver os COV utilizando-se de um fluído presente na própria base
de combustíveis, sem que sejam necessários sistemas complexos de
regeneração e/ou equipamentos sofisticados.
O método de absorção surge como opção de solução mais abrangente aos
quesitos levantados. Esse método consiste em um lavador de gases aberto à
atmosfera, por onde saem os gases com baixos teores de COV e dentro dos
parâmetros requeridos pela legislação atual. Cabe destacar que são necessárias
apenas duas bombas centrífugas de pequeno porte para esse sistema funcionar, e,
portanto, baixo custo de operação e manutenção.
Essa solução é viável pois nas bases primárias de combustíveis líquidos
existe o biodiesel, que é um composto de elevada massa molar, baixo ponto de
fulgor e compatibilidade química com os compostos orgânicos voláteis emitidos nos
processos de carregamento dos caminhões-tanque.
Outros combustíveis automotivos, existentes nas bases, não são viáveis de
serem usados para esse tipo de solução por apresentarem os seguintes limitantes:
- Gasolina:

pode agregar os compostos orgânicos voláteis, porém o sistema
proposto é composto por um lavador de gases aberto para a atmosfera,
com a circulação da gasolina poderia haver a sua volatilização,
aumentando as emissões de COV.

- Etanol:

é mais volátil do que a gasolina.
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- Diesel:

este combustível não é compatível com umidade, presente nos vapores
do etanol.

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a viabilidade técnica de uma alternativa
de tratamento e recuperação de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) para as
bases primárias de distribuição de combustíveis automotivos líquidos. Ela consiste
de um processo de absorção no qual o biodiesel será o líquido que absorverá os
vapores da gasolina, etanol e óleo diesel, devido a sua afinidade com tais
combustíveis. Como recurso auxiliar na avaliação, utiliza-se o software HYSYS nas
simulações e para as estimativas quantitativas de COV tomam-se os dispostos no
Apêndice 42 (AP42) da Environmental Protection Agency (EPA).
A estrutura dessa dissertação está organizada como segue:
a) A seção 2 apresenta a revisão bibliográfica, com uma abordagem objetiva
da caracterização dos combustíveis líquidos e sua logística de distribuição, também
aborda os poluentes atmosféricos, seus efeitos na atmosfera e como podem ser
tratados, destacando-se as principais tecnologias para o controle de compostos
orgânicos voláteis e os seus conceitos de projetos.
b) A seção 3 mostra a metodologia adotada e o levantamento de dados de
simulação, descrevendo as variáveis e os parâmetros a serem avaliados, são
descritos como foram consideradas as movimentações de uma base de
combustíveis automotivos líquidos para simular através do “Aspen HYSYS Software”
o sistema proposto.
c) A seção 4 avalia o processo e o resultado simulado do sistema proposto,
apresentando os métodos adotados para estimar as emissões atmosféricas e os
cálculos do lavador de gases.
d) A seção 5 apresenta as conclusões gerais do trabalho, bem como,
sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
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2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade técnica da recuperação dos
compostos orgânicos voláteis emitidos nas bases primárias de distribuição de
combustíveis automotivos líquidos, utilizando como agente de absorção o biodiesel,
seguida de sua reinserção nos tanques desse combustível. Para tanto, será
realizada uma modelagem e simulação do processo proposto visando avaliar se os
níveis de emissão são compatíveis com a legislação vigente para os vapores de
gasolina, etanol e óleo diesel.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Esta seção apresenta uma visão dos combustíveis líquidos para fins
automotivos e sua logística, em seguida são abordadas as emissões atmosféricas
em bases de combustíveis líquidos e como podem ser tratados, destacando-se as
principais tecnologias para o controle de compostos orgânicos voláteis e os seus
conceitos de projetos.

2.2 Combustíveis líquidos
O termo combustível está associado a ideia de fonte de energia calorífica, no
sentido exato do termo, combustível é a substância suscetível de se combinar
quimicamente com outra através de uma reação exotérmica, isto é, uma reação que
desprende calor (JOSÉ, 2014).
Normalmente os combustíveis são classificados de acordo com a fase na qual
são manuseados: combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Do ponto de vista
químico são os combustíveis gasosos os mais simples e compreendem o gás
natural, os gases liquefeitos do petróleo e os gases obtidos a partir do carvão. Os
combustíveis líquidos compreendem principalmente os álcoois, o petróleo e seus
destilados, e apresentam moléculas mais complexas. Os combustíveis sólidos
consistem em coques, carvões, madeiras e resíduos industriais (PINHO, 2014).
Não existe uma separação nítida entre os combustíveis líquidos e os gasosos
porque uns podem ser convertidos noutros mediante a alteração da pressão e
temperatura a que estão sujeitos. Na prática, a maioria dos combustíveis líquidos
utilizados são misturas de hidrocarbonetos (PINHO, 2014).
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2.2.1 Caracterização dos combustíveis líquidos
Para Bizzo (2003), a caracterização dos combustíveis líquidos compreende a
determinação de algumas propriedades a eles aplicáveis, definidas na tabela 1.
Tabela 1 – Propriedades de combustíveis líquidos.
Propriedade

Definição

É a quantidade de calor desprendido pela combustão completa do
combustível.
É a temperatura do combustível na qual, sob a ação de uma chama
escorvadora sobre a superfície líquida do mesmo, provoca uma ignição
Ponto de fulgor
e combustão transitória. Importante propriedade para a segurança de
armazenamento.
Ponto de
Temperatura do combustível na qual a chama escorvadora provoca
ignição
uma combustão continuada sobre a superfície do mesmo.
Temperatura mínima de uma mistura ar/combustível na qual a
Temperatura de
combustão é iniciada e se mantém sem a presença de uma chama
autoignição
escorvadora.
Temperatura mínima necessária para que o combustível se torne um
Ponto de fluidez
fluido.
Importante propriedade que vai determinar as temperaturas de
Viscosidade
armazenamento, bombeamento econômico e pulverização (atomização)
para combustão.
Poder calorífico

Fonte: (Bizzo, 2003).

Outras propriedades de combustíveis líquidos são aplicáveis apenas para
combustíveis automotivos, tais como a octanagem, o período de indução e a
cetanagem (Bizzo, 2003).
A tabela 2 apresenta as propriedades aplicáveis apenas aos combustíveis
automotivos líquidos.
Tabela 2 – Propriedades de combustíveis automotivos líquidos.
Propriedade
Octanagem
Período de
indução
Cetanagem

Definição
Ou índice de octano, é uma medida da capacidade do combustível de
resistir a detonação espontânea, o poder antidetonante é um dos principais
parâmetros de medição da qualidade do combustível. (LUZ, 2003).
O período de indução é uma medida do tempo decorrido para que o
combustível apresente uma degradação significativa sob condições
controladas de temperatura e pressão (ALVES, 2006).
Ou número de cetano, refere-se a qualidade de ignição de um combustível,
ou seja, traduz a adequação do combustível para a combustão espontânea
quando exposto ao calor e pressão (DE LIMA, 2012).

Fonte: (Bizzo, 2003).
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2.2.2 Combustíveis automotivos líquidos brasileiros
Os combustíveis líquidos brasileiros são classificados de acordo com a ANP,
ver tabela 3. Nos Anexos de 1 a 7 encontram-se as FISPQ - Fichas de Informações
de Segurança de Produto Químico de todos os combustíveis automotivos líquidos
brasileiros, divulgada pela Petrobrás, com informações sobre vários aspectos do
produto quanto a proteção, segurança, saúde e ao meio ambiente.
Tabela 3 – Combustíveis automotivos conforme ANP.
Combustível

Resolução ANP

Publicação DOU (Diário Oficial da União)

Gasolina

Nº 40 de 25/10/2013

28/10/2013 e republicada em 30/10/2013

Etanol

Nº 19 de 15/04/2015

16/04/2015, republicada em
17/04/2015 e 20/04/2015

Óleo diesel

Nº 50 de 23/12/2013

24/12/2013

Biodiesel

Nº 45 de 25/08/2014

26/08/2014

Fonte: Autor.

A ANP, tendo em vista as disposições da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de
1997, alterada pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, no seu Artigo 7º, dispõe
que: “O Distribuidor de combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool
combustível, biodiesel, mistura de óleo diesel/biodiesel e outros combustíveis
automotivos especificados ou autorizados pela ANP deverá certificar a qualidade do
óleo diesel ou da mistura óleo diesel/biodiesel, a ser entregue ao Revendedor
Varejista, TRR (Transportador-Revendedor-Retalhista) ou consumidor final por meio
da realização de análises laboratoriais em amostra representativa do produto das
seguintes características: aspecto, cor visual, massa específica e ponto de fulgor e
emitir o Boletim de Conformidade.”
A seguir destacam-se os combustíveis automotivos líquidos produzidos e
comercializados no território brasileiro:
2.2.2.1 Gasolina
A gasolina automotiva é uma mistura de hidrocarbonetos contendo desde 4
até 12 átomos de carbono, com pontos de ebulição entre 30°C e 225°C. Com base
no seu número de octano, as gasolinas automotivas são classificadas, de modo
geral, em dois tipos: “regular” e “premium”. No Brasil, a ANP (Agência Nacional do
Petróleo) especifica três tipos de gasolinas automotivas, tipo A, tipo B e tipo C,
sendo a gasolina do tipo B de uso exclusivo das forças armadas (LUZ, 2003).
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A gasolina tipo A é a gasolina produzida pelas refinarias de petróleo e
entregue diretamente às distribuidoras. É uma mistura de naftas numa proporção tal,
que enquadra o produto na especificação da ANP. Já a gasolina tipo C é a gasolina
tipo A recebida pelas distribuidoras, proveniente das refinarias, adicionada de álcool
etílico anidro combustível (AEAC). Essa gasolina é a que se encontra disponível no
mercado, sendo comercializada nos postos revendedores (LUZ, 2003).
A tabela 4 apresenta os resultados analíticos da composição do vapor de
gasolina brasileira, com 25%v/v de etanol, coletada gradualmente ao longo de um
carregamento de um caminhão-tanque. Esse procedimento é denominado de
“amostra corrida”.
Tabela 4 - Resultados analíticos de amostra corrida de vapor de gasolina.
Componentes

Amostra Corrida
Vapor (%v/v)

C3

0,573

C4

17,306

C5

59,341

C6

10,213

Subtotal C3-C6

87,433

C7

1,969

C8

0,201

C9

0

C10

0

C11

0

C12

0,049

C13

0,4

Subtotal C7-C14

2,619

Etanol

9,948

TOTAL

100,000

Fonte: (SOUZA, 2004).
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2.2.2.2 Etanol
O etanol tem sido considerado uma alternativa para diminuir problemas
ambientais e energéticos no mundo em razão da escassez e alta dos preços dos
combustíveis fósseis e da poluição por eles causada. Comparado aos combustíveis
fósseis, o etanol apresenta as vantagens de ser uma fonte renovável de energia, e
de contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono (PACHECO,
2011).
O bioetanol pode ser produzido de diferentes fontes de matéria-prima, entre
outras podem ser citadas o milho, a mandioca, a beterraba, o capim e a cana-deaçúcar. No Brasil, as tentativas de utilização do etanol como combustível também
remontam ao início do século passado, mas ganharam forte destaque com os
choques do petróleo e os significativos problemas de balanço de pagamento da
economia brasileira. Mas diferentemente de outros países, o etanol passou a fazer
parte de forma consistente na oferta de combustíveis no país (CHAGAS, 2012).
A cana-de-açúcar para produção de álcool é o insumo que garante a maior
produtividade com custo de produção consideravelmente inferior ao etanol produzido
em outros países. Com a cana-de-açúcar, o Brasil fica em uma posição favorável no
que se refere à produção de etanol, por apresentar vantagens nas tecnologias de
cultivo e produção. (PACHECO, 2011).
Etanol e álcool etílico são sinônimos. Ambos se referem a um tipo de álcool
constituído por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio e um grupo
hidroxila. Ao contrário da gasolina, o etanol é uma substância pura, composta por
um único tipo de molécula: C2H5OH (UNICA, 2007).
Na produção do etanol, no entanto, é necessário diferenciar o etanol anidro
(ou álcool etílico anidro) do etanol hidratado (ou álcool etílico hidratado). A diferença
aparece apenas no teor de água contida no etanol: enquanto o etanol anidro tem o
teor de água em torno de 0,5% em volume, o etanol hidratado, vendido nos postos
de combustíveis, possui cerca de 5% de água em volume, embora a especificação
brasileira defina essas características em massa (UNICA, 2007).
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KOIKE (2006), em seu artigo, relatou os testes de utilização de etanol anidro
misturado ao óleo diesel sem adição de aditivos, nele são apresentados a forma de
preparação da mistura, resultados, valores obtidos e a durabilidade dos
componentes de injeção. Foram realizados cálculos estatísticos de consumo de
combustível e rendimento energético para a mistura de 7% de etanol anidro ao óleo
diesel, levantados nos anos de 1998 a 2005, em 2 modelos diferentes de
caminhões. Concluiu-se que a mistura é viável em todos os aspectos analisados,
inclusive econômico-financeiros.
2.2.2.3 Óleo diesel
O óleo diesel é o produto oleoso mais abundante obtido a partir do refino do
petróleo

bruto.

Sua

composição

apresenta,

basicamente,

hidrocarbonetos

(compostos orgânicos que contém átomos de carbono e hidrogênio) e, em baixas
concentrações, enxofre, nitrogênio e oxigênio. É um produto inflamável, com nível
médio de toxicidade, pouco volátil, sem material em suspensão, límpido, com cheiro
forte e característico (CNT, 2012).
No Brasil, conforme o artigo 2º da Resolução n. 42, de 16 de dezembro de
2009, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os
óleos diesel de uso rodoviário classificam-se em:
I - Óleo diesel A: combustível produzido por processos de refino de petróleo e
processamento de gás natural destinado a veículos dotados de motores do ciclo
Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel.
II - Óleo diesel B: combustível produzido por processos de refino de petróleo e
processamento de gás natural destinado a veículos dotados de motores do ciclo
Diesel, de uso rodoviário, com adição de biodiesel no teor estabelecido pela
legislação vigente.
O óleo diesel com adição de biodiesel é conhecido mundialmente pela letra B,
mais o número correspondente à quantidade de biodiesel adicionado à mistura. Por
exemplo, B2, B5, B20 e B100 são combustíveis com uma concentração de 2%, 5%,
20% e 100% de biodiesel, respectivamente (CNT,2012).
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De acordo com a tabela 5, os hidrocarbonetos undecano, dodecano,
tridecano, tetradecano e pentadecano representam 53% da composição majoritária
do diesel. A densidade do diesel é de 0,77 (g/cm³) podendo variar ligeiramente com
a modificação da fração de hidrocarbonetos presentes (BRITO, 2011).
Tabela 5 - Fração e fórmula química dos hidrocarbonetos presentes no diesel.
Hidrocarboneto

Teor no óleo Diesel (%)

Fórmula Química

Nonano

0,4

C9H20

Decano

4,2

C10H22

Undecano

12,3

C11H24

Dodecano

15

C12H26

Tridecano

17,1

C13H28

Tetradecano

12,7

C14H30

Pentadecano

10,5

C15H30

Hexadecano

8,1

C16H34

Heptadecano

5,6

C17H36

Octadecano

4,6

C18H38

Nonodecano

3,2

C19H40

Icosano

2,2

C20H42

Henicosano

1,4

C21H44

Docosano

1,0

C22H46

Tricosano

0,7

C23H48

Tetracosano

0,5

C24H50

Pentacosano

0,3

C25H52

Hidrocarbonetos totais (soma)

99,8

----

Fonte: (BRITO, 2011).

2.2.2.4 Biodiesel
O Programa Brasileiro de Biodiesel define biodiesel como sendo: "um
combustível obtido a partir de misturas, em diferentes proporções, de diesel fóssil e
ésteres alquílicos de óleos vegetais ou gorduras animais." Tecnicamente falando, o
biodiesel é o éster de alquila de ácidos graxos, por transesterificação de óleos ou
gorduras, de plantas ou animais, com álcoois de cadeia curta como o metanol e o
etanol. A

glicerina

é,

por

biodiesel. (PINTO et al, 2005).

conseguinte,

um

subproduto

da

produção

de
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Biodiesel é o nome de um combustível derivado de óleos vegetais ou de
gorduras animais, usado em motores de ciclo diesel. O maior incentivo de sua
produção é a possibilidade de substituir parcial ou totalmente combustíveis de
origem fóssil. (VEDANA, 2006 apud OLIVEIRA, 2008).
O biodiesel apresenta vantagens sobre o diesel de petróleo, pois não é tóxico
e é proveniente de fontes renováveis, além da melhor qualidade das emissões
durante o processo de combustão. Embora o biodiesel forneça uma quantidade de
energia cerca de 10% menor que o diesel de petróleo, seu desempenho no motor é
praticamente o mesmo no que diz respeito à potência e ao torque. Por apresentar
maior viscosidade, o biodiesel proporciona maior lubricidade que o diesel mineral,
logo, tem-se observado redução no desgaste das partes móveis do motor. Por outro
lado, o biodiesel possui estruturas moleculares mais simples que o seu precursor, os
triglicerídeos, logo, sua viscosidade é comparativamente menor, apresentando maior
eficiência de queima, reduzindo significativamente a deposição de resíduos nas
partes internas do motor (LOBO, 2009).
A tabela 6 apresenta as composições dos ésteres de 04 (quatro) amostras de
biodiesel e na tabela 7 tem-se as principais características do biodiesel.
Tabela 6 - Composição dos ésteres de amostras de biodiesel.
Amostras

Éster, %
Biodiesel 1

Biodiesel 2

Biodiesel 3

Biodiesel 4

Miristato (C14:0)

0,54

0,54

0,53

1,06

Pentadecanato (C15:0)

0,00

0,00

0,00

0,17

Palmitato (C16:0)

20,62

20,34

20,67

18,90

Palmitoleato (C16:1)

0,37

0,32

0,37

0,60

Heptadecanato (C17:0)

0,00

0,00

0,00

0,44

Estearato (C18:0)

3,76

3,84

3,82

9,26

Oleato (C18:1)

21,45

21,45

21,61

25,78

Linoleato (C18:2)

49,65

49,74

49,40

39,95

Linolenato (C18:3)

3,03

3,05

3,08

2,16

Araquídato (C20:0)

0,32

0,35

0,30

0,37

Behenato (C22:0)
Fonte: (AGUIAR, 2013).

0,26

0,28

0,22

0,31
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A tabela 7 apresenta as principais características do biodiesel segundo a ANP
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Tabela 7 - Principais características do biodiesel.
Método
Característica

Aspecto

Massa específica a 20°C

Unidade

-

kg/m³

Limite

LII (1) (2)

ABNT
NBR

ASTM D

EN/ISO

-

-

-

7148

1298

EN ISO
3675

14065

4052

EN ISO
12185

850 a 900

Viscosidade Cinemática a 40°C

mm²/s

3,0 a 6,0

10441

445

EN ISO
3104

Teor de água, máx.

mg/kg

200,0 (3)

-

6304

EN ISO
12937

Contaminação Total, máx.

mg/kg

24

15995

-

EN 12662
(5)

°C

100

14598

93

EN ISO
3679

Teor de éster, mín

% massa

96,5

15764

-

EN 14103
(5)

Cinzas sulfatadas, máx. (6)

% massa

0,02

6294

874

EN ISO
3987

Ponto de fulgor, mín. (4)

Enxofre total, máx.

Sódio + Potássio, máx.

mg/kg

mg/kg

10

15867

5453

mg/kg

EN 14108
(5)

15555

EN 14109
(5)

5

15553

EN 14538
(5)

15556

-

5

15556

Fósforo, máx. (7)

Corrosividade ao cobre, 3h a 50ºC,
máx. (6)

Fonte: (ANP, 2014b).

EN ISO
20884

15554

15553
Cálcio + Magnésio, máx.

EN ISO
20846

mg/kg

10

15553

4951

-

1

14359

130

EN 14538
(5)
EN 14107
(5)
EN 16294
(5)
EN ISO
2160
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Tabela 7 (continuação) - Principais características do biodiesel.
Método
Característica

Unidade

Limite

ABNT
NBR

ASTM
D

EN/ISO

613
Número Cetano (6)

-

Anotar

-

EN ISO 5165
6890
(8)

Ponto de entupimento de filtro
a frio, máx.

Índice de acidez, máx.

Glicerol livre, máx.

ºC

mg KOH/g

% massa

-9

14747

6371

14448

664

-

-

15771

6584
(5)

EN 14105 (5)

15908 (5)

-

EN 14106 (5)

0,5

0,02

EN 116

EN 14104 (5)

-

Glicerol total, máx. (10)

% massa

15344

6584
(5)

15908 (5)

-

0,25

EN 14105 (5)

15342 (5)
Monoacilglicerol, máx.

% massa

0,7

15344

6584
(5)

EN 14105 (5)

6584
(5)

EN 14105 (5)

6584
(5)

EN 14105 (5)

15908 (5)
15342 (5)
Diacilglicerol, máx.

% massa

0,2

15344
15908 (5)
15342 (5)

Triacilglicerol, máx.

% massa

0,2

15344
15908 (5)

Metanol e/ou Etanol, máx.
Índice de Iodo

Estabilidade à oxidação a
110ºC, mín. (11)

Fonte: (ANP, 2014b).

% massa

0,2

15343

-

EN 14110 (5)

g/100g

Anotar

-

-

EN 14111 (5)

h

6 (12)

-

-

EN 14112 (5)
EN 15751
(5)
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Notas (Tabela 7):
(1). Límpido e isento de impurezas, com anotação da temperatura de ensaio. Em caso de
disputa, o produto só poderá ser considerado como não especificado no Aspecto, caso os
parâmetros teor de água e/ou contaminação total estejam não conformes.
(2). Para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade no Aspecto, deverão
ser realizadas as análises de teor de água e contaminação total. O produto será reprovado
caso pelo menos um desses dois últimos parâmetros esteja fora de especificação.
(3). Para efeito de fiscalização, nas autuações por não conformidade, será admitida variação
de +50 mg/kg no limite do teor de água no biodiesel para o produtor e de +150 mg/kg para o
distribuidor.
(4). Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130ºC, fica dispensada
a análise de teor de metanol ou etanol.
(5). Os métodos referenciados demandam validação para os materiais graxos não previstos
no método e rota de produção etílica.
(6). Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da
Tabela de Especificação a cada trimestre civil. Os resultados devem ser enviados à ANP
pelo Produtor de biodiesel, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre
e, em caso de neste período haver mudança de tipo de material graxo, o Produtor deverá
analisar número de amostras correspondente ao número de tipos de materiais graxos
utilizados.
(7). Em caso de disputa, deve ser utilizado o método EN 14107 como referência.
(8). O método ASTM D6890 poderá ser utilizado como método alternativo para
determinação do número de cetano.
(9). Limites conforme Tabela II. Para os estados não contemplados na tabela o ponto de
entupimento a frio permanecerá 19ºC.
(10). Poderá ser determinado pelos métodos ABNT NBR 15908, ABNT NBR 15344, ASTM
D6584 ou EN14105, sendo aplicável o limite de 0,25% em massa. Para biodiesel oriundo de
material graxo predominantemente láurico, deve ser utilizado método ABNT NBR 15908 ou
ABNT NBR 15344, sendo aplicável o limite de 0,30% em massa.
(11). O limite estabelecido deverá ser atendido em toda a cadeia de abastecimento do
combustível.
(12). A estabilidade à oxidação a 110 ºC terá seu limite mínimo de 8 horas, a partir de 1º de
novembro de 2014.

MARTINS (2014) estudou o comportamento de fases das misturas binárias,
obtidas a 20ºC, do tipo: biodiesel-diesel, biodiesel-etanol e diesel-etanol. A
miscibilidade das misturas foi verificada após agitação mecânica, mantendo-se as
mesmas em repouso até atingir o tempo de estabilidade e verificado por inspeção
visual. As porcentagens das composições das misturas e os aspectos miscível ou
imiscível são listados na tabela 8.
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Tabela 8 – Comportamento de fases das misturas binárias do tipo: B%D% (biodiesel-diesel),
B%E% (biodiesel-etanol) e D%E% (diesel-etanol).
Amostra

Aspecto

B90% D10%

Miscível

B80% D20%

Miscível

B70% D30%

Miscível

B60% D40%

Miscível

B50% D50%

Miscível

B40% D60%

Miscível

B30% D70%

Miscível

B20% D80%

Miscível

B10% D90%

Miscível

Amostra

Aspecto

Amostra

Aspecto

B90% E10%

Miscível

D90% E10%

Imiscível

B80% E20%

Miscível

D80% E20%

Imiscível

B70% E30%

Miscível

D70% E30%

Imiscível

B60% E40%

Miscível

D60% E40%

Imiscível

B50% E50%

Miscível

D50% E50%

Imiscível

B40% E60%

Miscível

D40% E60%

Imiscível

B30% E70%

Miscível

D30% E70%

Imiscível

B20% E80%

Miscível

D20% E80%

Imiscível

B10% E90%

Miscível

D10% E90%

Miscível

Fonte: MARTINS (2014).

Caetano (2003) realizou um estudo da temperatura de separação de fase
para mistura líquido-líquido entre vários combustíveis como: diesel, biodiesel e
etanol. Nesse estudo, para as misturas de etanol e biodiesel (ésteres de ácidos
graxos) foram encontradas temperaturas de transição de fase muito baixas,
inferiores a -2⁰C (dois graus Celsius negativos), concluiu-se que a presença de
etanol em qualquer proporção no biodiesel não causa a separação de fases nas
condições climáticas do Brasil.
2.2.2.4.1 Utilização do biodiesel
A ANP pela sua Resolução nº 18 de 22/06/2007 considera que devem ser
incentivadas pesquisas de novos combustíveis, especialmente aqueles produzidos a
partir de fontes renováveis, considera também que novos combustíveis são
geralmente utilizados em misturas com combustíveis derivados de petróleo. Essa
resolução regulamenta a utilização experimental do biodiesel B100 em regiões
delimitadas, frotas cativas ou processo industrial específico e testes por tempo
determinado.
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O biodiesel poderá ser utilizado, também na geração de energia elétrica em
comunidades remotas na Região Norte, substituindo o óleo diesel nas usinas
termelétricas e até nos geradores locais. Uma de suas maiores vantagens é
ambiental. O biodiesel puro diminui as emissões de monóxido de carbono em 48%,
as de óxidos de enxofre em 100% e as de fumaça preta em 47%, segundo dados do
Ministério da Ciência e Tecnologia (VASCONCELOS, 2005).
2.3 Logística de distribuição de combustíveis automotivos líquidos
Uma refinaria é uma instalação industrial que manufatura produtos acabados
a partir de petróleo, óleos inacabados, líquidos de gás natural e outros
hidrocarbonetos. Existe uma extrema concentração de refinarias nas Regiões Sul e
Sudeste, correspondendo a 87% do total ofertado de derivados energéticos,
enquanto a Região Centro-Oeste é totalmente dependente da oferta de produtos das
demais regiões, já que essa região não possui refinarias. Este fato é de extrema
importância para a logística, visto que os fretes de transferência serão itens
determinantes no custo logístico total e a malha de transporte passa ser essencial
na análise. (SOARES et al., 2003).
A indústria petrolífera, define “upstream” como a parte da cadeia produtiva
que

está

antes

desenvolvimento,

do

refino

produção

e

compreende
e

as

transporte

atividades
para

de

exploração,

beneficiamento.

“Midstream” corresponde ao setor onde as matérias-primas são transformadas em
produtos prontos para serem consumidos. Já “Downstream” é a parte logística, isto
é, engloba o transporte dos produtos da refinaria até os locais de consumo
(SOARES et al., 2003).
As usinas de etanol deixaram de ser apenas destiladoras e atualmente são
instalações industriais complexas que produzem também, como produtos principais,
o açúcar e a energia elétrica. Os modais ferroviários e dutoviário ainda não
abrangem todo o território nacional e, em função disso, praticamente todo etanol
deixa as usinas por meio de transporte rodoviário (FREITAS, 2013).
“Xavier et al., (2010, apud FREITAS, 2013), em um estudo sobre a análise da
logística para o etanol, sua situação atual e perspectivas afirmaram que os gargalos
logísticos atuais no transporte de etanol, ocorrem principalmente pelo modal
rodoviário e em menor escala pelo ferroviário”.
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Com a crescente evolução da demanda do mercado interno e aumento das
exportações,

a

matriz

de

transporte

baseado

no

modal

rodoviário

era

economicamente inviável. Assim, os autores sugeriam a construção de um sistema
de dutos de transporte para diferentes combustíveis (dutovia) interligando a cidade
de São Paulo, principal centro consumidor, a Ribeirão Preto, a mais importante
região produtora do etanol nacional. Outra construção viável seria a dutovia da
região Centro-oeste ao interior de São Paulo, graças ao aumento da produção do
etanol no interior do país, que conseguiria suprir a demanda nas principais regiões
consumidoras (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro) (FREITAS, 2013).
Diversos agentes de comércio movimentam elevados volumes durante o ano
todo, principalmente na época de safra que se estende de abril a novembro, fator
que aumenta os preços dos fretes na região. O transporte intermodal de etanol na
região é atendido apenas pelo ponto de transbordo na cidade de Pradópolis, cujo
destino da produção é a base de distribuição em Paulínia-SP. As bases podem ser
divididas entre:
- Base primária: estas bases têm como característica receber os produtos
provenientes diretamente de uma refinaria ou através de importação, sendo que o
produto não passa por nenhuma outra Base.
- Base secundária: são caracterizadas por receberem o produto de outra Base, seja
primária ou secundária (FREITAS, 2013).
2.3.1 Fluxos logísticos dos combustíveis
Os combustíveis automotivos líquidos podem ser transportados por
praticamente todos os modais, com exceção do aéreo. Ou seja, existe a
possibilidade de abastecer as bases de combustíveis através de dutos, ferrovias,
hidrovias, cabotagem ou rodovias. Pela falta de oferta de modais competitivos para o
transporte desses produtos, grande parte do abastecimento de combustíveis é feita
por caminhões, usando rodovias (ILOS, 2013).
2.3.1.1. Modais logísticos para o transporte combustíveis
A Tabela 9 mostra os modais para o transporte de combustíveis e a vantagem
da utilização do modal aquaviário perante os outros modais.
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Tabela 9 – Comparativo entre modais no transporte.
Atributos

Barco

Trem

Caminhão

Peso morto por tonelada transportada

350kg

800kg

700kg

Força de tração – 1CV arrasta sobre

4.000kg

500kg

150kg

Investimentos para transportar mil
toneladas, em milhões de US$

0,46

1,55

1,86

Quantidade de equipamento para
transportar mil toneladas

1 empurrador e
1 balsa

1 locomotiva
e 50 vagões

50 cavalos
mecânicos e 50
carrocerias

Distância (km) percorrida com 1 litro
de combustível e carga de 1 tonelada

219km

86km

25km

Vida útil em anos de uso

50

30

10

Custo médio (R$/km) tonelada por km
transportado

0,009

0,016

0,056

Fonte: (COLETI, 2013).

O modal aquaviário se encontra ramificado em quatro categorias: fluvial para
o interior (utilizam rios e canais); lagos; oceanos litorâneos e interlitorâneo; e o
marítimo internacional. Esse modal de transporte necessita de condições
geográficas que favoreçam sua operação, entre elas, sua disponibilidade quando se
trata da sazonalidade, pois estes modais não se encontram navegáveis em qualquer
período do ano, devido ao regime pluviométrico. (COLETI, 2013).
O transporte por dutos é aquele realizado por meio uma linha de tubos que
interligam as regiões produtoras com centros consumidores e terminais marítimos.
Os elementos que constituem uma dutovia são: os terminais (onde são encontrados
os equipamentos de propulsão do produto), os tubos e as juntas de união destes.
Suas principais características são: segurança, confiabilidade e baixa emissão de
resíduos. Uma grande diferença deste modal para os outros é que o veículo utilizado
para o transporte é fixo – é o duto, e o que se desloca é o produto que está sendo
transportado, eliminando assim a utilização de embalagens para transporte
(MURTA, 2003).
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2.3.1.2 Fluxo logístico do etanol
A figura 1 apresenta o fluxo de distribuição logística do etanol no Brasil.
Figura 1 – Fluxos logísticos do etanol.

Fonte: (MITSUTANI, 2010).

A distribuição das bases primárias para as secundárias utiliza o modal
ferroviário particularmente na região nordeste e sul para seu interior e a região
sudeste para seu interior e a região centro-oeste. Já o modal hidroviário é utilizado
para a distribuição na região norte a partir de Manaus e Belém. O modal rodoviário é
utilizado principalmente na distribuição entre bases secundárias nas regiões centrooeste e norte do país. Por fim o modal dutoviário é utilizado em algumas rotas entre
bases no sul, sudeste e nordeste (MITSUTANI, 2010).
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2.3.1.3 Fluxo logístico do biodiesel
A figura 2 apresenta os fluxos de abastecimento de biodiesel.
Figura 2 – Logística de distribuição do biodiesel.

Fonte: (KAUER, 2007).

Segundo a KAUER (2007), devido aos volumes de biodiesel serem menores
em

comparação

com

outros

combustíveis,

a

sua

distribuição

utiliza

preponderantemente o modal rodoviário e não se espera a utilização nos modais
ferroviários e dutoviários.
2.3.1.4 Fluxo logístico da gasolina e óleo diesel
Conforme apresentado na figura 3, as origens são compostas pelas fontes de
suprimento, enquanto os destinos, são as bases de armazenagem e distribuição.
Antes de alcançar as bases, o combustível pode, como etapa intermediária, ser
armazenado em terminais terrestres ou aquaviários (marítimos, fluviais ou lacustres).
O combustível armazenado nas bases é, posteriormente, comercializado aos
clientes dos distribuidores: revendedores varejistas e consumidores finais (ANP,
2015).
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Figura 3 – Fluxos logísticos da gasolina e óleo diesel.

Fonte: (ANP, 2015).

2.4 Base de combustíveis automotivos líquidos
A figura 4 apresenta uma base de combustíveis automotivos líquidos em que
se percebem as plataformas de carregamento e os tanques de armazenamento. A
tecnologia de manuseamento é realizada em sistema aberto a atmosfera.
Figura 4 – Imagem de uma base de combustíveis automotivos líquidos.

Fonte:
https://www.google.com.br/search?q=bases+de+combust%C3%ADveis&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa. Acessado em 18/08/2015.

2.4.1 Plataformas ou ilhas de carregamento
Estrutura com a instalação de um ou mais braços de carregamento usados
para entregar produtos para um caminhão-tanque. Dependendo da construção da
plataforma de carregamento é possível que parem em apenas um lado, ou que
ocorram carregamentos simultâneos com dois caminhões, cada um estacionado em
um lado da plataforma (SILVA, 2007).
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A figura 5 apresenta uma imagem de plataformas de carregamento de
combustíveis automotivos líquidos.
Figura 5 – Imagem de uma plataforma de carregamento.

Fonte: Acervo do autor.

A figura 6 apresenta imagem lateral de uma plataforma de carregamento de
combustíveis automotivos líquidos com os braços de carregamento em destaque.
Figura 6 – Imagem lateral de uma plataforma
de carregamento.

Fonte: Acervo do autor.

2.4.1.1 Braço de carregamento e tampa de captação de vapores
O braço de carregamento (figura 7) é um tubo móvel usado na plataforma de
carregamento para inserir o produto dentro do compartimento do caminhão-tanque.
O carregamento pode ser feito por cima do caminhão (“top loading”) ou por baixo
(“bottom loading”), dependendo do tipo de caminhão. Há braços que podem ser
posicionados para carregamento em ambos os lados de uma plataforma de
carregamento, sendo estes chamados de braços centrais (SILVA, 2007).

41

Figura 7 – Imagem do braço de carregamento.

Fonte: Acervo do autor.

2.4.1.2 Tampa de captação de vapores
A tampa de captação de vapores é utilizada durante o carregamento de
caminhões ou vagões tanque com produtos voláteis e/ou fumegantes (ver figura 8).
Trabalha em conjunto com braços de carregamento “top loading” (por cima) de
qualquer dimensão ou de modo independente. Próprias para vedar bocais de visita
de 10 a 12 polegadas (caminhões tanque de combustíveis) e de 16 a 20 polegadas
(vagões tanque e caminhões tanque de químicos), veda e canaliza a saída dos
vapores para uma correta destinação. Adicionalmente as tampas possuem conexões
para vários tipos de sensores de transbordamento (“overfill”) (TSPRO, acessado em
04/04/2016,http://www.tspro.com.br/produtos/tampas-de-captacao-e-ou-recuperacao-de-vapor).
Figura 8 – Imagem da tampa de captação de vapores.

Fonte: TSPRO, acessado em 04/04/2016,
http://www.tspro.com.br/produtos/tampas-de-captacao-e-ou-ecuperacao-de-vapor.
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A figura 9 apresenta um operador colocando a tampa de captação de
vapores, de modo independente, em um bocal de um tanque.
Figura 9 – Imagem de operador colocando a tampa
de captação de vapores.

Fonte: Acervo do autor.

A figura 10 mostra o braço de carregamento (bico de enchimento) com a
tampa de captação de vapores já acoplada.
Figura 10 – Imagem de braço de carregamento com a tampa de captação de
vapores acoplada.

Fonte: Acervo do autor.

As tampas de captação possuem um bocal para a conexão de uma
mangueira que leva os vapores para a correta destinação, ver a figura 11. Na
prática, em muitas aplicações, essas mangueiras são ligadas a um equipamento de
segurança chamado de “corta-chamas”.
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Figura 11 – Imagem da mangueira de captação de vapores.

Fonte: INAFLEX, http://inaflex1.tempsite.ws/pdf/16/ina_pro_pt_12_inaflex_vru.pdf,
acessado em 04/04/2016.

2.4.1.3 Tipos de carregamento
Os carregamentos dos caminhões-tanque são feitos por cima ou pelo topo
(“top loading”) e com o bico de enchimento (do braço de carregamento) submerso,
essa é a forma que as “boas práticas recomendam”, pois nesse tipo de
carregamento o bico de enchimento é colocado próximo ao fundo do tanque do
caminhão, ficando mergulhado durante o processo de enchimento. Desse modo,
ocorre uma redução da agitação e na turbulência com consequente redução dos
vapores e das perdas por emissão atmosférica, conforme apresentado na Figura 12.
Figura 12 – Método de carregamento de combustíveis pelo topo com o bico
do braço de carregamento submerso.

Fonte: ABNT NBR 15738:2009.

Existe outro método de carregamento pelo topo, que é feito com o bico de
enchimento não submerso (“splash”), porém como é muito nítida a grande agitação
e turbulência causada no combustível, com consequente aumento dos vapores e
das perdas por emissão atmosférica, pelas boas práticas não é usual a sua adoção,
conforme apresentado na Figura 13.
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Figura 13 – Método de carregamento de combustíveis pelo topo com o bico
do braço de carregamento não submerso (“splash”).

Fonte: ABNT NBR 15738:2009.

Um terceiro método de carregamento é realizado por baixo (“bottom loading”);
neste caso, um tubo é instalado no fundo do tanque do caminhão por onde o
combustível entrará. A agitação e a turbulência são reduzidas significativamente,
permitindo uma grande diminuição da formação de vapores, conforme apresentado
na Figura 14.
Figura 14 – Método de carregamento de combustíveis pelo fundo (“bottom”).

Fonte: ABNT NBR 15738:2009.

O carregamento por baixo (“bottom load”) é uma tendência a ser adotada em
decorrência da economia de tempo e da eficiência do processo. Contudo, seu uso é
ainda incipiente, devido a questões culturais e de custos para a adaptação destas
melhorias, já que os terminais necessitam realizar mudanças nos veículos, nos
locais de carregamento e no treinamento aos motoristas para efetuarem o
carregamento dos caminhões. (ARAÚJO, 2014).
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A operação do sistema de carregamento “top loading” é feita por um operador
treinado, sobre uma plataforma acima do caminhão-tanque e utiliza os braços de
carregamento que são introduzidos nos compartimentos dos tanques pelos bocais
de enchimento. O volume que será carregado é digitado no pré-determinador dos
medidores. Durante o carregamento o operador do sistema controla uma válvula de
fechamento rápido do combustível, que evita o transbordamento em caso de falha
dos medidores (SOUZA, 2004).
Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 15738:209, no carregamento dos
caminhões-tanque feitos por cima (“top loading”) e com o bico de enchimento (do
braço de carregamento) submerso, o ponto de medição dos vapores orgânicos
voláteis deve ser realizado no bocal da parte superior do caminhão-tanque, onde é
posicionado o braço de carregamento para a admissão do produto.
2.4.2 Tanques de Armazenamento
O tipo de tanque para armazenagem de líquido mais utilizado nas Bases de
Distribuição de Combustíveis Líquidos no Brasil são tanques verticais e
atmosféricos, e devem obedecer às normas NBR 7505. Esses tanques são
fabricados com chapas de aço carbono, com espessuras que variam de 3/16” a 1/4”,
dependendo do diâmetro e altura do tanque. Estes são equipados com dispositivos
de alívio de pressão e vácuo, bocais de entrada e saída de produtos, escada
helicoidal, corrimão de proteção ao redor do teto e boca de visita. (FREITAS, 2013).
Na prática, nas bases primárias, os tanques para armazenagem de
combustíveis automotivos líquidos possuem teto fixo e teto flutuante interno, também
chamado de selo flutuante interno.
No tanque de teto flutuante interno, o teto interno flutua sobre a superfície do
líquido, reduzindo a exposição à evaporação. O uso de tanques de teto flutuante
interno e a substituição de tanques de teto fixos por tanques de teto flutuante são
considerados como o estado da arte. Uma medida muito simples, mas efetiva para
reduzir as emissões de tanques, é pintar o casco de branco. A cobertura branca do
tanque reflete 70% da energia solar (MARTINS, 2004).
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Segundo a Vetor Mathias Tecnologia (http://www.vetortecnologia.com.br/seloflutuante, acessado em 04/04/2016), o selo flutuante é uma cobertura de alumínio,
impermeável a vapores, suportada acima da superfície do liquido por uma rede
flutuadores tubulares de alumínio, a periferia é selada por raspadores de alta
flexibilidade que se adaptam perfeitamente à parede do tanque e mantém a vedação
nas subidas e descidas do líquido. O espaço do tanque acima do selo é ventilado
para a atmosfera e o teor de inflamáveis raramente excede a 1% do nível inferior de
explosão. A eficácia global na redução de perdas por evaporação é tipicamente de
90 a 95%, de acordo com o software TANKS, medidos pela EPA (Agência de
Proteção Ambiental – EUA), variando em função dos ciclos de enchimento e
esvaziamento bem como da volatilidade do líquido armazenado.
A figura 16 apresenta uma imagem de um selo flutuante onde pode-se notar
os raspadores que fazem a vedação contar o costado do tanque e evitam a
evaporação dos combustíveis.
Figura 15 – Imagem de um selo flutuante.

Fonte: Vetor Mathias Tecnologia, acessado em 04/04/2016,
http://www.vetortecnologia.com.br/selo-flutuante.

A figura 16 apresenta uma imagem de tanques de armazenamento de
combustíveis automotivos líquidos em uma base.
Figura 16 – Imagem de tanques de combustíveis.

Fonte: Acervo do autor.
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2.5 Emissão de poluentes atmosféricos
Poluente atmosférico é toda e qualquer forma de matéria ou energia com
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo
com os níveis estabelecidos em legislação e que tornem ou possam tornar o ar
impróprio, nocivo ou ofensivo a saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso
aos materiais, a fauna e a flora ou prejudicial a segurança, ao uso e gozo da
propriedade e as atividades normais da comunidade (CETESB, 2015b).
No Brasil, a Resolução CONAMA № 05, de 15 de junho de 1989, estabelece
o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR e a Resolução №
436, de 22 de dezembro de 2011, estabelece os limites máximos de emissão de
poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de
instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007. O decreto estadual nº 59.113, de
23/04/2013 estabeleceu as seguintes definições:
I - poluentes primários: aqueles diretamente emitidos pelas fontes de
poluição, tais como, partículas em suspensão, monóxido de carbono e dióxido de
enxofre;
II - poluentes secundários: aqueles formados a partir de reações entre outros
poluentes, tal como o ozônio;
III - emissões: liberação de substâncias para a atmosfera a partir de fontes
pontuais ou difusas;
IV - óxidos de enxofre: óxidos de enxofre, expressos em dióxido de enxofre
(SO2);
V - óxidos de nitrogênio: óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, expresso
em dióxido de nitrogênio (NO2);
VI - composto orgânico volátil (COV) não-metano: todo composto orgânico,
exceto o metano (CH4), medido por um método de referência ou determinado por
procedimentos estabelecidos pela CETESB.
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2.5.1 Compostos Orgânicos Voláteis
“Conhecidos como VOC’s (Volatile Organic Compounds), os compostos
orgânicos voláteis são classificados como substâncias tóxicas que abrangem desde
hidrocarbonetos olefínicos e aromáticos a outras substâncias que contém em sua
estrutura molecular átomos de oxigênio, nitrogênio, halogênios e enxofre (HUNTER,
2000)”. (ROSSINI et al, 2003).
“Os compostos orgânicos voláteis estão entre os poluentes mais nocivos
lançados em larga escala na atmosfera, eles são responsáveis pela formação de
“smog” fotoquímico e são nocivos ao meio ambiente.” (ROSSINI et al, 2003).
Segundo a USEPA são definidos como compostos orgânicos voláteis os
compostos mais propensos a serem precursores de ozônio. Para efeitos práticos
tem-se considerado como compostos orgânicos voláteis os hidrocarbonetos totais,
excluindo-se o metano. Ou COV = HCtotal – CH4. (ABNT NBR 15738:2009).
A tabela 10 apresenta as classes de compostos orgânicos voláteis.
Tabela 10 – Classes de compostos orgânicos voláteis.
Hidrocarbonetos

Exemplos

Compostos

Exemplos

Parafinas

Propano, Butano, Octano

Álcoois

Metanol, Etanol

Olefinas

Etileno, Butadieno

Aldeídos

Formaldeído

Acetileno

Acetileno

Cetonas

Metil Etil Cetona

Aromáticos

Tolueno, benzopireno

Ácidos

Ácido Fórmico

Hidroperóxidos

Peroxiacilnitrito (PAN)

Haletos
Compostos S

Cloreto de Vinila,
Bromobenzeno
Dimetil Sulfeto

Compostos N

Trimetilamina

Fonte: (HUNTER, 2000).

2.5.2 Efeitos dos Compostos Orgânicos Voláteis na Atmosfera
Os compostos orgânicos voláteis quando lançados na atmosfera apresentam
as seguintes consequências: (REVISTA PINDORAMA IFBA, 2010).
- Reagem rapidamente com ozônio e radicais hidroxila, formando, entre
outros produtos, CO, e impactam diretamente na capacidade oxidante da troposfera;
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- Em áreas de alta concentração de NOx, podem contribuir para a formação
de ozônio em escalas regionais influenciando, portanto, o processo de formação de
oxidantes fotoquímicos;
- Podem contribuir significantemente no aumento do efeito estufa;
- Podem produzir ácidos orgânicos e contribuir na acidificação de áreas
continentais remotas e rurais;
- Estão envolvidos na geração de nitratos orgânicos, através do sequestro e
subsequente reações com o NOx e;
- Podem conduzir para a formação de aerossóis orgânicos e, portanto,
contribuir para a diminuição da visibilidade em escala regional.
A importância de se controlar as emissões dos VOC se deve ao fato deles
serem os principais causadores do chamado “Smog Fotoquímico”, ou seja,
promovem a geração de ozônio na baixa atmosfera e outros agentes oxidantes
nocivos ao meio ambiente e saúde da população (HUNTER, 2000).
2.5.3 Emissões atmosféricas em bases de Combustíveis Líquidos
O Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE) de 2014
da CETESB, definiu que as bases de armazenamento e comércio atacadista de
combustíveis e os postos de combustíveis situados nas regiões de controle para o
poluente ozônio, devem integrar os programas setoriais de controle de emissão de
compostos orgânicos voláteis.
O Decreto Estadual Paulista nº 59.113, de 23/04/2013, em seu artigo 12,
normatizou que devem se submeter ao PREFE (CETESB, 2014), os novos
empreendimentos e ampliações existentes, cujo total de emissões adicionadas seja
igual ou superior a:
I - material particulado (MP): 100 t/ano;
II - óxidos de nitrogênio (NOx): 40 t/ano;
III - compostos orgânicos voláteis, exceto metano (COV, não-CH4): 40 t/ano;
IV - óxidos de enxofre (SOx): 250 t/ano.
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2.5.4. Estimativa de emissão de compostos orgânicos voláteis
Segundo a “Environmental Protection Agency” (EPA, 1998), as emissões de
Compostos Orgânicos Voláteis podem ser estimadas (com imprecisão de
aproximadamente ±30%) pela expressão (1):

(1)
Onde:
LL = perda de produto no carregamento (“loading loss”), em lb/10³gal de líquido
carregado;
S = fator de saturação (ver Tabela 10);
P = pressão de vapor verdadeira do produto carregado, em psia;
M = massa molar média dos vapores, em lb/lbmol;
T = temperatura do líquido carregado, em °R (°F + 460)
O fator de saturação, S, representa a saturação aproximada da fração de
vapor expelida e leva em conta as variações observadas nas taxas de emissões a
partir de diferentes métodos de descarregamento e carregamento (EPA, 1998).
Uma medida de controle para vapores emitidos durante o carregamento de
combustíveis líquidos é chamada de "balanço de vapor", em que o tanque de carga
recupera os vapores emitidos durante o descarregamento do produto em postos ou
estações de serviço e transporta os vapores de volta para a base de carregamento.
A Figura 17 mostra um caminhão-tanque em “balanço de vapor” enchendo um
tanque subterrâneo de um posto de combustíveis com os vapores do combustível
emitidos retornando para a base (EPA, 1998).
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Figura 17 – Caminhão-tanque descarregando em um tanque de
armazenamento subterrâneo utilizando o "equilíbrio de vapor".

Fonte: (EPA, 1998).

A Tabela 11 apresenta os fatores de saturação (S) da EPA (1998) para o
cálculo de emissões de VOC no carregamento, em caminhões-tanque e vagõestanque, de derivados líquidos de petróleo.
Tabela 11 – Fatores de saturação para cálculos de perdas no carregamento em caminhõestanque e vagões-tanque.
Tipo de Carregamento

Fator de
Saturação (S)

Bico submerso em tanque limpo

0,50

Bico submerso em tanque: operação normal

0,60

Bico submerso em tanque: operação normal com balanço de vapor

1,00

Bico não submerso em tanque limpo

1,45

Bico não submerso em tanque: operação normal

1,45

Bico não submerso em tanque: operação normal com balanço de vapor

1,00

Fonte: (EPA, 1998).

As perdas médias do sistema de captação de vapores dos caminhões-tanque,
tampas e dutos, ficam em torno de 10%. Essa é uma discricionariedade técnica da
CETESB que, nesse caso, está baseada na EPA (1998).
A tabela 12 apresenta os valores de pressão de vapor verdadeira dos
produtos carregados (P), conforme as suas FISPQ’s (Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico) da Petrobrás, Anexos 1 a 7, para o cálculo de
emissões de VOC no carregamento.
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Tabela 12 – Pressão de vapor dos combustíveis líquidos.
Pressão de Vapor
Combustível
Gasolina comum

79 kPa a 37,8°C

11,46 psia

Álcool Etílico Hidratado

5,8 kPa a 20°C

0,84 psia

Óleo Diesel S500

0,4 kPa a 40°C

0,06 psia

Fonte: FISPQ, Petrobrás.

Os valores de massa molar média dos vapores, M, dos combustíveis líquidos
para o cálculo de emissões de VOC no carregamento são apresentados na tabela
13.
Tabela 13 – Massa molar média dos vapores de combustíveis.
Massa Molar Média
Combustível

Fonte

Gasolina – C8H18

114 lb/lbmol

(MüLLER, 2013)

Etanol (Álcool) – C2H6O

46 lb/lbmol

(FERRARI FILHO, 2008)

Óleo Diesel – C12H26

170 lb/lbmol

(FERRARI FILHO, 2008)

Fonte: Autor.

A CETESB, no estado de São Paulo, realizou um estudo que apresenta as
taxas de evaporação dos combustíveis comercializados no Brasil durante o
abastecimento dos veículos automotivos leves, a tabela 14 apresenta os seus
resultados. Apesar de ser um trabalho recente, a gasolina utilizada possuía 22% de
etanol anidro, conforme a portaria ANP Nº 309 de 27.12.2001 (CETESB, 2015a).
Tabela 14 – Taxa de evaporação dos combustíveis durante o abastecimento dos veículos.
Combustível

Taxa de Evaporação

Gasolina comum

1,14 g/l

Etanol hidratado

0,37 g/l

Fonte: CETESB, 2015a.

Destaca-se no estudo da CETESB que o óleo diesel não foi considerado, pois
a sua volatilidade é muito baixa e não existem estudos consideráveis sobre esse
assunto (CETESB, 2015a). Segundo o critério de classificação de volatilidade
utilizado pela CETESB, o óleo diesel é considerado um composto semi-volátil, ver
tabela 15.
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Tabela 15 – Classificação de volatilidade.
Ponto de Ebulição (°C)
Composto
Semi-volátil

120 a 300

Volátil

30 a120

Fonte: CETESB. Decisão de Diretoria n°010/2010/P. São Paulo, 2010.

O termo COV é, por vezes, estendido aos compostos semi-voláteis e engloba
os compostos de carbono-hidrogênio e os que contêm outros átomos, como o
oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro, etc. É também frequente utilizar o termo
hidrocarboneto não metano (NMHC), uma vez que esse último é, em geral, estudado
separadamente (CETESB, 2015a).
2.5.5 Tecnologias para o controle de compostos orgânicos voláteis
Para Lisboa (2007) há dois métodos básicos pelos quais se pode controlar a
emissão de poluentes atmosféricos (e odores) nos processos industriais. São eles:
a) Métodos indiretos, tais como modificação do processo e/ou equipamento,
alteração de matérias primas por outras ecologicamente mais adequadas,
manutenção dos equipamentos e operação dos mesmos dentro da sua limitação,
etc., sempre com o objetivo de prevenir o escape ou formação dos gases. São, em
grande parte, chamadas de “tecnologias limpas”.
b) Métodos diretos ou técnicas de tratamento, que incluem técnicas
destrutivas como incineração e biofiltração, e técnicas recuperativas, como
absorção, adsorção e condensação.
Conforme o Plano de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias da
CETESB, para fontes existentes e selecionadas após diagnóstico, será exigência a
instalação de sistemas de controle de poluição do ar baseados na melhor tecnologia
prática disponível (CETESB, 2014).
Cabe destacar que, em 12/12/2007 o Decreto Estadual nº 52.469 classificou
as áreas ou regiões quanto a severidade na emissão de poluentes atmosféricos e as
áreas chamadas de saturadas estão no topo daquelas com as maiores restrições
para a instalação de novos empreendimentos imobiliários e industriais. Além disso,
existe no caso da instalação de equipamentos para o tratamento de COV a restrição
para a utilização de, por exemplo, incineração térmica, que é um método destrutivo
considerado muito eficiente.
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A tabela 16 apresenta as principais tecnologias de controle de COV, sendo
que algumas delas são consagradas e utilizadas atualmente em várias partes do
mundo e outras estão em fase de desenvolvimento. A seleção da tecnologia a ser
adotada para o controle de emissão de compostos orgânicos voláteis depende de
sua natureza, dos níveis de concentração e das condições de temperatura, pressão
e vazão (HUNTER, 2000).
Tabela 16 – Métodos de tratamento de COV.
Métodos de Tratamento de COV
Tecnologia
Condensação

Descrição Resumida
Os vapores são resfriados abaixo do ponto de orvalho e então
passam para o estado líquido.

Adsorção

Ocorre pela transferência de massa dos vapores para um sólido
poroso (por exemplo: carvão ativado).

Absorção

Ocorre pelo contato dos vapores com um líquido absorvente,
promovendo a difusão molecular dos componentes.

Separação por
membrana

A corrente de vapores é conduzida através de membranas onde
podem permear rapidamente e acumular além desta.

Tratamento Biológico

Os vapores passam por um material biologicamente ativo, são
absorvidos e transformados pelos microrganismos

Incineração Térmica

Destrói os vapores por oxidação térmica gerando dióxido de
carbono, água e outros produtos de combustão.

Incineração Catalítica

Semelhante a incineração térmica, usa um catalizador e menos
combustível, privilegia o controle e a segurança.

Queima

Técnica de combustão, que envolve a queima direta em uma
chama aberta.

Fonte: (HUNTER, 2000).

Na prática, os sistemas de tratamento de compostos orgânicos voláteis que
utilizam técnicas recuperativas são aprovados pela CETESB para serem instalados
em todos os tipos de regiões, mesmo naquelas consideradas saturadas.
2.5.6 Sistemas de tratamento de COV utilizados em bases de combustíveis
Os sistemas de recuperação de COV mais utilizados em bases de
combustíveis líquidos são:
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2.5.6.1 Condensação
A condensação é atualmente utilizada pelos terminais estritamente de etanol
e é considerado de boa eficiência. Ela é um método de redução de um gás/vapor ao
estado líquido. Quando uma corrente gasosa quente entra em contato com uma
superfície resfriada do condensador, o calor é transferido deste gás/vapor para a
superfície fria. Com a redução da temperatura da corrente, reduz-se também a
energia cinética das moléculas do gás e, consequentemente, o volume que estas
partículas ocupam. A redução na velocidade das partículas facilita o choque entre
elas (pela proximidade das mesmas) propiciando, desta forma, a condensação dos
compostos a serem tratados (LISBOA, 2007).
As condições para que a condensação ocorra são: baixas temperaturas (para
propiciar a redução da energia cinética das moléculas) e/ou altas pressões (a fim de
propiciar a aproximação entre as moléculas) (LISBOA, 2007).
No caso de um condensador, a temperatura é a única variável ajustável e,
portanto, a que governa o processo de condensação. Em aplicações industriais, o
aumento da pressão é um processo caro e, portanto, raramente utilizado para
condensar um gás. (LISBOA, 2007).
A figura 18 ilustra um diagrama de fluxo de processo: um sistema de
condensação composto por condensador, sistema de refrigeração, tanques de
armazenamento e bombas (US EPA, 1992) e a figura 19 apresenta a foto de um
sistema implantado de captura de vapores em uma base que movimenta
exclusivamente etanol.
Figura 18 – Diagrama de fluxo do processo para a condensação.

Fonte: (US EPA, 1992).
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Figura 19 – Imagem de um condensador.

Fonte: Acervo do autor.

2.5.6.2 Adsorção
É uma operação de separação na qual se utiliza a habilidade de alguns
sólidos de acumularem, em suas superfícies, substâncias presentes em uma fase
fluida (líquida ou gasosa). Os principais elementos de processos de adsorção são:
adsorvente é o material sólido empregado para a separação de uma ou mais
substâncias da fase fluida e adsorvato que são as substâncias a serem adsorvidas
(BRINQUES, 2005).
Um sistema conhecido por Unidade de Recuperação de Vapores (URV), que
utiliza a adsorção em conjunto com a absorção, figura 20, e conforme o exemplo do
equipamento

do

fabricante

italiano

Kappa

Gi

(www.kappagi.net),

o

seu

funcionamento é o seguinte:
- A unidade de recuperação de vapor é composta por dois leitos de carvão ativado:
um em operação, enquanto que o segundo é regenerado por meio de vácuo;
- Vapores de hidrocarbonetos (HC) são adsorvidos por carvões ativados e o ar
isento de hidrocarbonetos, são lançados na atmosfera;
- Os hidrocarbonetos dessorvidos são enviados para uma coluna de recheios onde
são lavados por uma corrente de absorvente (geralmente o mesmo produto que
gerou vapores);
- O absorvente é mantido em um tanque, de onde é bombeado de volta para os
tanques do cliente.
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Pode-se

encontrar

em

http://www.kappagi.net/onestage_adab.html

uma

ilustração dinâmica do funcionamento da URV mostrada na figura 20 e a figura 21
apresenta uma imagem de uma URV.
Figura 20 - Esquematização do funcionamento de uma URV: adsorção + absorção.

Fonte: http://www.kappagi.net/onestage_adab.html. Acessado em 27/08/2015.
Figura 21 – Imagem de uma URV: adsorção + absorção.

Fonte: http://www.kappagi.net/contact.html. Acessado em 27/08/2015.

O método de condnsação apresenta eficiência relativamente baixa para
poluentes gasosos e os custos de condensação podem ser elevados, já o método de
adsorção apresenta custo de aquisição relativamente alto e a recuperação do
adsorvedor pode requerer exótica e cara destilação ou extração (DIP, 2004).
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2.5.6.3 Absorção
A absorção é uma operação básica na engenharia química, que estuda
separação de um ou vários componentes de uma mistura gasosa por dissolução em
um líquido. Nesta operação ocorre o transporte de matéria de um componente
presente na fase gasosa para a fase líquida, através do contato em contracorrente
ou, ainda, em leito fixo da fase líquida. Na absorção as moléculas do gás são
difundidas dentro do líquido, e o movimento na direção inversa é desprezível. A
operação inversa da absorção e chamada de “stripping” (também chamada de
dessorção ou arraste). Nos casos mais simples de absorção, o gás contém apenas
um constituinte solúvel. Atingido o equilíbrio não há mais transferência efetiva de
massa (TREYBAL, 1980 apud NÓBREGA, 2007).
Segundo Hunter (2000), a absorção (também conhecido como “scrubbing”) é
um processo no qual os poluentes em uma corrente de gás contaminado são
dissolvidos numa corrente de solvente líquido por transferência de massa.
Sistemas de absorção são capazes de eficiências de remoção superiores a
98%. Por causa de suas altas eficiências, eles são frequentemente usados para
remover os compostos odoríferos de correntes gasosas. (HUNTER, 2000).
O processo de absorção pode se dar em equipamentos específicos
chamados de absorvedores. Os absorvedores utilizados para a absorção de gases
ou vapores são denominados como lavadores que são utilizados industrialmente há
anos em operações unitárias tal como destilação, absorção e extração (LISBOA,
2007).
As colunas de absorção têm geralmente forma cilíndrica, entrando o gás pela
parte inferior, e o líquido pela parte superior através de um sistema distribuidor. O
gás depurado sai pela parte superior da torre, enquanto o líquido enriquecido sai
pela parte inferior (LINARES, 2014).
A figura 22 mostra um esquema de um processo de absorção em torre de
recheio.
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Figura 22 - Esquema de um processo de absorção em torre de recheio.

Fonte: (LINARES, 2014).

2.5.6.3.1 Lavadores de gases
Os lavadores de gases são equipamentos que operam pelo princípio de
absorção e são utilizados no controle de emissões atmosféricas, isto é, no controle
da poluição do ar. É também usado na recuperação de materiais particulados, no
resfriamento de gases e na adição de vapores ou gases em líquidos (MUCCIACITO,
2009).
Os lavadores de gases são equipamentos de absorção de gases e, em geral,
apresentam as seguintes vantagens (MUCCIACITO, 2009):
- Absorvem gases e materiais particulados simultaneamente;
- Sem restrições quanto a temperatura e umidade dos gases;
- Aplicáveis para materiais combustíveis e/ou explosivos;
- Aplicáveis para partículas adesivas;
- Custo relativamente baixo de construção e/ou aquisição;
- em geral, são compactos e com instalação e manutenção descomplicadas.
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Como desvantagens, para os lavadores de gases pode-se destacar
(MUCCIACITO, 2009):
- O material particulado coletado pode não ser reutilizável, devido a contaminação;
- A solução líquida de absorção pode requerer tratamento, dependendo do
contaminante;
-

Requer

cuidados

com

limpeza

para

evitar

possíveis

incrustações

de

contaminantes.
Existem muitos tipos de absorvedores, cada um com métodos adequados
para aumentar o contato entre as fases líquida e de vapor. Alguns são colunas
verticais com recheios ou enchimentos (torres recheadas) ou ainda com bandejas
com diversos desenhos (placa de peneira, borbulhadores, válvula de boia ou
colunas de pratos de choque, todos similares aos utilizados para colunas de
destilação ou de extração) e outros são câmaras horizontais com fluxo cruzado,
torres de spray, tanques agitadores com tubos de aspersão. (HUNTER, 2000).
Segundo Theodore, (2008), os principais tipos de equipamentos de absorção
de gases podem ser classificados da seguinte forma:
1. Colunas ou torres com recheios (operação contínua);
2. Colunas de pratos ou bandejas (operação em estágios);
3. Diversos.
Das três categorias, a coluna com recheios é, de longe, a mais utilizada para
a absorção de gases poluentes. (THEODORE, 2008).
2.5.6.3.1.1 Coluna ou torre de recheios
A coluna de recheios operando em contracorrente, figura 23, é o tipo mais
utilizado no controle de poluentes gasosos para a eliminação de gases, vapores e
odores indesejáveis (THEODORE, 2008).
Esse tipo de coluna tem ampla utilização nas indústrias químicas e em
aplicações de controle de poluição. Em seu funcionamento, a corrente de gás
contendo os poluentes se flui de modo ascendente através do leito fixo de encontro
a um líquido de absorção ou reação que é injetado no topo da câmara. Isto resulta
numa maior eficiência de transferência/controle possível (THEODORE, 2008).
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Figura 23 – Torre ou Coluna de recheios.

Fonte: (THEODORE, 2008).

Vários autores apontam que um dos maiores problemas dos recheios é sua
capacidade de promover um bom recobrimento da superfície sólida do recheio pelo
líquido, esta característica é chamada de molhabilidade. Uma boa molhabilidade do
elemento de recheio só é possível quando a vazão de líquido é razoavelmente
elevada. O próprio caudal de líquido favorece um espalhamento do líquido sobre a
superfície sólida. O recobrimento deficiente da superfície sólida do recheio acarreta
uma perda significativa de eficiência do transporte de massa nas operações de
absorção que empregam o recheio como dispositivo de contato (MINAKI, 2014).
A seleção final do mecanismo de distribuição do líquido através do recheio
depende do tamanho da coluna, do tipo de enchimento, do material que é feito e da
sua tendência de desviar o líquido para paredes de coluna (THEODORE, 2008).
Apesar de existirem casos em que o líquido reage com os gases poluentes
(conhecido como: absorção química), para os processos de emissões de VOC nos
carregamentos de combustíveis líquidos, recomenda-se a utilização da absorção
física, que promove a possibilidade de recuperação e, em alguns casos, a
reutilização do produto. (HUNTER,2000).
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2.5.6.3.1.2 Partes da coluna de recheios
Conforme a figura 23, esse tipo de coluna possui partes ou dispositivos,
sendo que algumas delas exercem um papel importante na sua eficiência. A escolha
ou seleção desses dispositivos faz parte do projeto da coluna visando atender a uma
necessidade específica (THEODORE, 2008).
Algumas dessas partes são chamadas de “recheios” e outras de “internos”, as
mais importantes estão destacadas a seguir:
2.5.6.3.1.2.1 Recheios ou enchimentos
Os recheios servem para aumentar a área superficial de contato entre os
fluidos, gerando baixa perda de carga do gás, promovendo boa distribuição dos
fluidos ao longo da torre. Não podem reagir com nenhuma das fases (líquida ou
gasosa), devem ter resistência mecânica suficiente para manter sua forma original
na coluna, viabilidade econômica diante dos demais parâmetros de construção da
torre e ser resistente a abrasão originada por atrito no interior da coluna. (LISBOA,
2007).
As peças que compõem o enchimento podem ser metálicas, porém o material
mais utilizado é o plástico, devido a leveza, resistência a líquidos corrosivos e baixo
custo. Quando os fluidos presentes são altamente corrosivos, pode ser necessária a
utilização de peças cerâmicas, embora sejam muito mais caras. (ÁLVARES JR.,
2002).
Conforme Silvestre (2005), os recheios mais comuns são divididos em duas
categorias:
- Recheio Estruturado: devem ser colocados na torre de uma forma ordenada
ou arrumada. Dividem-se entre os tradicionais e os de alta eficiência. A diferença
entre os dois é a baixa perda de carga que os de alta eficiência causam, além da
elevada taxa de transferência de massa. São recheios muito caros.
- Recheios Randômicos: são recheios que são postos dentro da seção sem
nenhuma preocupação com o arranjo que eles formarão.
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Os recheios são colocados dentro da coluna de forma aleatória ou recheios
irregulares podem ser empilhados manualmente de forma ordenada. Os recheios
aleatoriamente colocados possuem uma área de superfície de contato específica
elevada e com uma maior queda de pressão do gás. Já os recheios estruturados
possuem a vantagem de uma queda de pressão mais baixa (DANIELSON, 1967).
2.5.6.3.1.2.1.1 Recheios randômicos ou aleatórios
Como os recheios podem ser produzidos em vários tipos de materiais, eles
apresentam uma grande vantagem quando comparados aos pratos, pois estes só
podem ser produzidos com materiais metálicos de resistência mecânica elevada
(CALDAS et al., 2007).
De forma geral, referencia-se como vantajosa a operação de colunas providas
de recheios, sobre os pratos, desde que o projeto e a implantação tenham sido feitos
de forma criteriosa, principalmente no que se refere a instalação do distribuidor de
líquido. Seguindo este item, verifica-se que usualmente a utilização de recheios
resulta em maior capacidade e melhor eficiência. A maior desvantagem é relativa à
limpeza, requerendo, portanto, qualidade da corrente líquida (HUMPHREY &
KELLER, 1997 apud NASSER, 2009).
Os recheios randômicos ou aleatórios possuem características técnicas que
são consideradas quando uma coluna é projetada, portanto, a especificação do
recheio deve atender ao especificado para a aplicação desejada. São produzidos
com formas proprietárias e em tamanhos pré-determinados, variando de 5/6 (cinco
sextos) de polegada até 3 (três) polegadas (CALDAS et al., 2007). A tabela 18
apresenta exemplos de recheios randômicos.
Destaca-se, por exemplo, o recheio randômico modelo “Metal Pall Ring”,
tabela 17 e tabela 18, inventado em 1950 e disponível em metal e plástico. Na
Europa, foram produzidos durante algum tempo em cerâmica, mas a demanda foi
pequena porque as selas Intalox cerâmicas eram muito mais baratas e algumas
vezes mais eficientes (CALDAS et al., 2007).
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Tabela 17 – Características do recheio randômico “Metal Pall Ring”.
Tamanho
16
25
38
50

75

Unidades

Espessura

0,45

0,61

0,76

0,91

1,21

mm

Massa

602

495

390

357

283

Kg / m³

207700

49330

13210

5790

1160

Peças / m³

Área superficial

341

206,7

127,9

101,7

85,3

m² / m³

Porosidade

93

94

95

96

97

%

Packing Factor

70

48

33

20

16

1 /Ft

Quantidade

Fonte: (CALDAS et al., 2007).
Tabela 18 –Exemplos de recheios randômicos.

Metal Pall Ring

Plastic Pall Ring

Intalox Metal Tower Packing

Koch Plastic Flexiring

Metal Hy-Pak

Super Intalox Saddles

Fonte: (BRANAN, 2002).

Existem outros modelos de recheios randômicos que são comumente
divididos em anéis e selas, os mais antigos são os anéis de Rasching e as selas de
Berl. A tabela 19 apresenta esses modelos.
Tabela 19 – Outros exemplos de recheios randômicos.

Anel de Rasching
Fonte: (PEREIRA & LENZI, 1998).

Sela de Berl
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2.5.6.3.1.2.2 Internos de torres ou colunas
São denominados “Internos de Torres” todos os dispositivos colocados no
interior das torres e que são responsáveis pelo adequado funcionamento das
mesmas (CALDAS et al., 2007). Cada um possui uma função específica dentro do
equipamento.
2.5.6.3.1.2.2.1 Eliminador de névoa
Instala-se usualmente um eliminador de névoa (“demister”), acima do
distribuidor de líquido, de forma a reduzir o arraste e reter as partículas de líquido
suspensas. A tabela 20 apresenta um modelo deste acessório. Podem ser
construídos de malhas metálicas, poliméricas, placas corrugadas ou estruturadas
(NASSER, 2009).
Tabela 20 – Eliminador de névoa.

Representação do funcionamento de um
eliminador de névoa

Detalhe de um eliminador de névoa

Fonte: http://www.interpacking.com.br/anexos/2007_05_15_14_PLATE_PACK_PDF.pdf.
Acessado em 03/09/2015.

2.5.6.3.1.2.2.2 Distribuidor e redistribuidor de líquido
Nas colunas de enchimento é utilizado um distribuidor de corrente líquida no
topo da coluna, para aumentar o desempenho e eficiência do transporte de massa
pela melhoria da distribuição da corrente líquida. O distribuidor tende a diminuir a
canalização na medida em que faz com que o líquido seja distribuído uniformemente
no topo da coluna na forma de películas finas sobre toda a superfície do enchimento.
Ao longo da coluna, estas películas tendem a se juntar e se tornar mais espessas
em umas regiões e mais finas em outras, formando regiões de passagem
preferenciais, efeito este, conhecido como canalização (FARID e GUNN, 1978 apud
MINAKI, 2014).
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Existem vários modelos, projetados para determinadas faixas de largura de
coluna de enchimento. A tabela 21 apresenta exemplos de modelos utilizados.
Tabela 21 – Exemplos de distribuidores e redistribuidor de líquido.

Distribuidor de líquido tipo vertedor de
calha
Fonte: (BRANAN, 2002).

Redistribuidor de líquido com
cobertura

Ao longo da coluna, o líquido descendente tende a escoar para a parede
devido à descontinuidade da superfície do enchimento e maior área livre em relação
a região central. Desse modo, o redistribuidor é utilizado para realizar a distribuição
uniforme do líquido que escoa pelo caminho preferencial sobre o enchimento
(PERRY e GREEN, 1984 apud MINAKI, 2014).
2.5.6.3.1.2.2.3 Limitadores de leito e grades-suporte para recheios
Os limitadores são usados nos leitos com recheios de metal ou plástico para
evitar a suspensão do leito ou o arraste de alguma peça individualmente (CALDAS
et al., 2007).
A principal função da grade-suporte, como seu nome sugere, é suportar o
peso do leito recheado, sem, contudo, impedir a passagem do gás e do líquido
(CALDAS et al., 2007). A tabela 22 apresenta exemplos de modelos utilizados.
Tabela 22 – Exemplos de limitadores de leito e grades-suporte para recheios.

Limitador de leito
Fonte: (BRANAN, 2002).

Grade-suporte de múltiplas vigas
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2.5.6.3.1.3 Conceitos de projetos de colunas de recheios
A solubilidade de um gás em um líquido depende da pressão do gás, ou seja,
quanto maior a pressão exercida pelo gás, maior o número de choques e maior a
penetração do gás no líquido. A temperatura do líquido também influencia, assim,
quanto maior o grau de agitação das partículas do líquido, menor a capacidade
desse líquido dissolver o gás. Outro fator importante em termos de solubilidade de
gases em líquidos é a agitação da superfície do líquido, que, quanto mais agitada,
maior a possibilidade de trocas gasosas. (Cardoso, 2015).
Para os recheios, a eficiência da transferência de massa é traduzida pela
altura da unidade de transferência que, no caso da absorção de vapores orgânicos
contidos na fase gasosa por líquidos, é governada pela fase gasosa, em que a força
motriz é a diferença da composição do meio da corrente de gás alimentada e a
composição do vapor em equilíbrio com o meio da corrente de líquido. A eficiência
expressa a mudança da composição do meio da corrente gasosa com relação à
força motriz média e é representativa do grau de separação requerido. Os diversos
fornecedores de recheios desenvolveram suas próprias correlações, usualmente
empíricas. (HUMPHREY & KELLER, 1997 apud NASSER, 2009).
Os equipamentos para absorção de gás não são padronizados, devendo ser
projetados pelos usuários ou projetistas. Existem muitos tipos de equipamentos de
absorção, cada qual específico para um determinado serviço (CALDAS et al., 2007).
O projeto das colunas de absorção consiste em, de acordo com a afinidade
entre as substâncias e as dimensões do cilindro, determinar o tipo de coluna que
será usado. Em seguida, deve-se estimar as dimensões do cilindro (diâmetro e
altura) de acordo com as vazões de líquido e gás que devem circular na coluna para
que haja a purificação desejada e não ocorra inundação da torre, sentido de
escoamento (contracorrente ou concorrente), temperatura e pressão em que a torre
deva operar (PEREIRA & LENZI, 1998).
Para o dimensionamento de colunas de absorção, podendo ser constituídas
de pratos ou recheios, as dimensões mais relevantes e importantes são o diâmetro e
a altura (MCCABE, 1993).
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2.5.6.3.1.3.1 Cálculo do diâmetro da coluna de absorção
O diâmetro é função da capacidade de operação, o que, no caso específico
da absorção, é determinado pela vazão de alimentação da corrente gasosa,
contendo o vapor do produto ou produtos que se deseja esgotar (NASSER, 2009).
O diâmetro é a dimensão que deve ser primeiramente estimado, em virtude
de depender das vazões dos gases e líquidos, porém a vazão de gás é a mais
determinante (MCCABE, 1993).
A velocidade superficial do gás através de uma torre com recheios é
geralmente de aproximadamente 0,5 a 2,5 m/s e a taxa típica de fluxo de líquido é
de aproximadamente 0,00067 até 0,0333 m³/s por m² de área de coluna (HUNTER,
2000).
Aborda-se, a seguir, o método de dimensionamento do diâmetro pelo critério
de afastamento da condição de inundação:
A velocidade de gás para inundação na coluna pode ser calculada, para
recheios não arrumados, por várias equações. A sistemática mais antiga e ainda
hoje mais usada está baseada na atualização de um gráfico semelhante ao da figura
24 (CALDAS, 2007).
O diâmetro de uma torre com recheios é determinado pela seleção de uma
área de seção transversal que vai fornecer ao gás e ao líquido, velocidades
suficientes para um bom contato interfacial. Na figura 24, com L’ constante, o
aumento de G irá elevar o contato interfacial até um ponto em que o fluxo de gás
interfere com a diminuição do fluxo de líquido. Como a taxa de fluxo do gás aumenta
para além deste ponto (chamado de ponto de alagamento), uma condição em que
ocorre a inundação, em que a camada de líquido cresce na torre e o líquido se
acumula, até que é forçado para fora pelo topo da torre. Uma torre deve ser operada
abaixo do ponto de inundações, mas com uma velocidade suficientemente elevada
para manter um bom contato gás-líquido. Costuma-se operar torres entre 40 e 70%
da velocidade do ponto de alagamento (adaptado: COOPER, 2011).
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Figura 24 – Gráfico da correlação generalizada para a
queda de pressão em leitos recheados.

Fonte: (Caldas, 2007).

Para o gráfico da figura 24, tem-se:
L’ → Fluxo mássico de líquido, kg/(m².s)
G = G’ → Fluxo mássico de gás, kg/(m².s)

ρL → Massa específica do líquido, kg/m³
ρG → Massa específica do gás, kg/m³
F → Fator de caracterização do recheio
μ → Viscosidade do líquido, mPa.s
ψ → ρH2O/ρL
gc → 2,994 (fator empírico de ajuste)

(2)

(3)
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Utiliza-se também a equação (4) de Souders-Brown (CSB) que considera,
entre outros fatores, a velocidade de inundação de diversos recheios e é específica
para o anel Pall de 50mm (CALDAS, 2007).
(CSB) inundação = 0,3048 [0,13435 – 0,089144 (Z) – 0,010369 (Z)²]

(4)

Na qual:
Z = Ln ( X )

(5)

CSB = VG [(ρG / (ρL – ρG)]½ (m/s) → equação de definição

(6)

VG → velocidade da fase gasosa, m/s
Para outros recheios, os fatores apresentados na tabela 23, devem ser
usados na multiplicação do (CSB) inundação da equação (4), convertendo-o, desta forma,
no (CSB) inundação do recheio correspondente.
Tabela 23 – Fator para conversão do (CSB) inundação.
Tamanho

Pall

Raschig

Raschig

Intalox

Berl

(mm)

metálico

metálico

cerâmico

cerâmica

cerâmica

50 (2,0”)

1,00

0,79

0,78

0,89

0,84

1,10 (#50)

38 (1,5”)

0,91

0,71

0,65

0,75

0,70

0,98 (#40)

25 (1,0”)

0,70

0,66

0,50

0,60

0,54

0,88 (#25)

13 (0,5”)

0,65

0,55

0,37

0,40

0,37

--

IMTP

Fonte: (CALDAS et al., 2007).

Fazendo-se:
G operação = G inundação

(7)

A = W G / G operação, tem-se o diâmetro da coluna

(8)

A → Área
WG → vazão mássica da fase gasosa, kg/s
G → fluxo molar total da fase gasosa, kmol / (s.m²)
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O diâmetro de um leito recheado pode ser calculado, através da Figura 24 ou
da equação (4), que são baseadas no critério de afastamento da condição de
inundação. O objetivo deste critério é permitir que o leito recheado opere com uma
velocidade da fase gasosa abaixo da condição e inundação. Usualmente, para
projetos de absorvedores, adota-se, em função das características do sistema, uma
vazão de gás entre 40 e 80% da vazão de inundação (CALDAS, 2007).
2.5.6.3.1.3.2 Cálculo da altura da coluna de absorção
A altura da coluna depende de uma série de fatores, como, por exemplo, o
tipo de dispositivo de contato, ou seja, pratos ou recheios, que requerem dimensões
características dos internos muito distintas, que muito influenciam a altura final da
coluna (MCCABE, 1993).
Contudo, antes mesmo de definir o tipo de dispositivo de contato, se faz
necessário definir o número de estágios teóricos necessários para efetuar a
absorção requerida. Um estágio teórico ou ideal é definido como aquele em que o
tempo de contato entre as fases, supondo uma mistura perfeita, seja suficiente para
que as correntes de saída do estágio estejam verdadeiramente em equilíbrio
(NASSER, 2009).
Para os recheios, a eficiência da transferência de massa é traduzida pela
altura da unidade de transferência, que, no caso da absorção de vapores orgânicos
contidos na fase gasosa por líquidos, é governada pela fase gasosa, em que a força
motriz é a diferença da composição do meio da corrente de gás alimentada e a
composição do vapor em equilíbrio com o meio da corrente de líquido (NASSER,
2009).
No caso dos poluentes extremamente solúveis ou que reagem com a solução
líquida de absorção, o número de estágios teóricos (NOG) pode ser estimado a partir
de:
NOG = ln (D1 / D2)
Onde:

D1 = fração molar do poluente nos gases de entrada
D2 = fração molar do poluente nos gases de saída

(9)
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A altura de uma unidade de transferência teórica (HOG) deve ser obtida a partir
de informações para aplicações específicas, mas, geralmente, varia entre 0,3 e 1,2m
(1 e 4 pés). Uma estimativa aproximada de 0,6 m (2 pés) pode ser usada se
necessário. A altura total é calculada a partir do tipo de recheio:
Hpack = NOG.HOG

(10)

O conceito de HETP (altura equivalente a um prato teórico) foi introduzido
para permitir a comparação de eficiência entre colunas de recheios e de pratos.
HETP é definido como (KISTER, 1992):
HETP = H/n

(11)

Onde:
H = altura da coluna do recheio, em pés (ft.)
n = número de estágios teóricos do leito de recheio
O tamanho do recheio altera o HETP, geralmente, quando aumenta a
eficiência do recheio o HETP diminui (KISTER,1992).
Para colunas de pequeno diâmetro, 1 a 4 pés (ft.), as regras práticas sugerem
a utilização de HETP igual a 01 (um) pé (KISTER,1992).
Pode ser necessário instalar o recheio em seções, cada seção com sua placa
suporte e sistema de distribuição de líquido. Em geral, os recheios são instalados
em seções de 3 m (10 pés) de altura. Para colunas recheadas com anéis de
Raschig, a profundidade máxima de cada seção não deve ser mais do que cerca de
três diâmetros de coluna, até um máximo de 3 a 5 m (10 a 15 pés). Para recheios de
sela, a profundidade de cada seção não deve ser mais do que aproximadamente 5 a
10 diâmetros de coluna, até um máximo de 4 a 6 m (12 a 20 pés) (NASSER, 2009).
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2.6 Software simulador de processos HYSYS
2.6.1 Introdução
O simulador de processos utilizado neste trabalho e o HYSYS é um software
da Aspen Tech, bastante utilizado para simular e dimensionar plantas de processos
químicos. O software HYSYS tem uma interface de fácil entendimento e com
possibilidade de simular o estado estacionário ou o dinâmico. O programa permite
simular o processo em condições desejadas, objetivando encontrar operações
otimizadas. Este software combina uma operação modular com um algoritmo de
solução não sequencial, ou seja, as soluções podem ser obtidas por múltiplas
direções. Ele disponibiliza uma boa diversidade de operações unitárias, pacotes
termodinâmicos, componentes químicos e suas propriedades, permitindo o
dimensionamento de equipamentos e estruturação da malha de controle. O usuário
também pode alimentar o software com substancias que não estão presentes no
programa (HAMID, 2007 apud CAVALCANTE JR., 2010).
Segundo o site da Aspen Technology Inc. (http://www.aspentech.com), o
“software HYSYS” é uma ferramenta de modelagem de processos abrangente,
utilizado pelos principais produtores mundiais de petróleo e gás, refinarias e
empresas de engenharia para a simulação e otimização de processos em projetos e
operações.
2.6.2 Modelo termodinâmico
O modelo termodinâmico utilizado no simulador de processo tem a função de
predizer todas as propriedades termodinâmicas das espécies envolvidas no
processo (PETERS et al., 2003 apud CAVALCANTE JR., 2010).
A escolha do modelo termodinâmico adequado para um processo depende
das condições operacionais (temperatura e pressão) do mesmo, do tipo de espécies
químicas envolvidas (polar e apolar) e do tipo de transformações que ocorrem
(condensação, vaporização, dissolução, etc.) (SEADER, 2011).
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3 METODOLOGIA

3.1 Introdução
Esta seção apresenta a metodologia adotada para o levantamento de dados
de simulação, descrevendo as variáveis e os parâmetros a serem avaliados. Essa
metodologia foi escolhida devido à escassez de trabalhos semelhantes na literatura.
Foram tomadas as movimentações ou volumes de carregamentos de
caminhões-tanque de uma base primária de combustíveis automotivos líquidos,
localizado no estado de São Paulo, como premissa para os cálculos de emissões
atmosféricas de COV, com a finalidade de modelar e simular através do “Aspen
HYSYS Software” para avaliação dos níveis de emissão atmosférica.
3.2 Metodologia para a estimativa das emissões
As emissões atmosféricas oriundas das operações de carregamento dos
caminhões-tanque são formadas pela evaporação do produto residual de cargas
anteriores e pelo líquido que está sendo carregado. Essas emissões atmosféricas
serão estimadas de acordo com o apêndice AP42 (EPA,1995) e apresentado no
item 2.5.4.
3.3 Referências para as estimativas das emissões
Tomou-se como referência uma base primária, localizado no estado de São
Paulo, com a seguinte movimentação ou carregamento de combustíveis que é
apresentada na tabela 24.
Tabela 24 – Movimentação mensal de combustíveis de uma base no estado de São Paulo.
Combustível

Movimentação Mensal

Óleo Diesel S500

11.200m³

Gasolina A

9.800 m³

Etanol Hidratado

2.500 m³

Etanol Anidro (para adição à Gasolina)

3.500 m³

Fonte: Autor.

A base primária de combustíveis automotivos líquidos em questão, possui
bombas centrífugas de 240 m³/h para o carregamento dos caminhões-tanque,
conforme apresentada na tabela 25.
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Tabela 25 – Bombas centrífugas de uma base no estado de São Paulo.
Vazão Máxima
Bomba
Combustível
N° 01

Óleo Diesel S500

240 m³/h

N° 02

Gasolina A

240 m³/h

N° 03

Etanol Hidratado

240 m³/h

N° 04

Etanol Anidro

240 m³/h

N° 05

Biodiesel B100

240 m³/h

Fonte: Autor.

A tabela 26 apresenta a capacidade de estocagem (tancagem) de
combustíveis automotivos líquidos.
Tabela 26 – Capacidade de estocagem de uma base no estado de São Paulo.
Capacidade
Tanque
Combustível
N° 01

Óleo Diesel

1.800 m³

N° 02

Gasolina A

1.800 m³

N° 03

Óleo Diesel

1.800 m³

N° 04

Gasolina A

1.800 m³

N° 05

Álcool Anidro

1.800 m³

N° 06

Álcool Hidratado

1.800 m³

N° 07

Biodiesel B100

1.800 m³

N° 08

Biodiesel B100

1.800 m³

Fonte: Autor.

Cabe salientar que o biodiesel B100 é misturado ao óleo diesel durante o
carregamento dos caminhões-tanque na relação, atualmente legalizada, de 7%.
A base possui 03 (três) plataformas com 04 (quatro) braços de carregamento
cada. Os braços de carregamento atendem a ambos os lados da plataforma, a
configuração das plataformas é apresentada na tabela 27.
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Tabela 27– Configuração das plataformas de carregamento dos caminhões-tanque.
Plataformas de Carregamento
Lado Esquerdo

Lado Direito

Etanol Hidratado

Etanol Hidratado

Gasolina A

Gasolina A

Óleo Diesel

Óleo Diesel

Fonte: Autor.

3.4 Limite de emissão a ser atingido
A CETESB exige que os sistemas para tratamento de compostos orgânicos
voláteis apresentem uma eficiência mínima de 95%, esse valor deve ser alcançado
levando-se em consideração a medida obtida entre a diferença da entrada e da
saída (chaminé) dos gases (COV) do sistema. Essa determinação está baseada em
um estudo da EPA desenvolvido por BURKLIN (1975).
3.5 Condições de contorno para o simulador
O HYSYS tem características e capacidades para projetar por completo o
sistema proposto, porém, com a intensão de ter-se uma solução única, algumas
condições de contorno serão fornecidas para que o simulador possa resolver as
equações de estado e transferência de massa.
Condições fornecidas:
a) Altura do compartimento ou leito de recheio randômico limitado a 2,1
metros para privilegiar as condições econômico-financeiras.
Para as bases de combustíveis, é importante que o equipamento não exija
uma grande mobilização para a sua instalação, uma vez que são instalados em
áreas classificadas ou áreas potencialmente explosivas, dessa forma, deve-se
restringir o número de pessoas e os processos de instalação (por exemplo: solda).
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A melhor solução é o fornecimento do equipamento montado sobre
plataforma (“skid-mounted”), em termos práticos, com essa altura de leito e
considerando-se um incremento de 20% a 50% como fator de segurança,
dependendo dos tipos de internos escolhidos e da capacidade adotada para o
reservatório de líquido na base da coluna, o lavador de gases pode chegar a ter
altura total superior a 4,5 metros. A altura máxima para transporte é de
aproximadamente 4,9 metros;
b) diâmetro do lavador de gases dependente da vazão de líquido absorvedor;
c) vazão do liquido absorvedor estimada em função da eficiência de remoção
de compostos orgânicos voláteis.
3.6 Modelo termodinâmico adotado para o simulador
O modelo termodinâmico escolhido para a simulação foi o Peng-RobinsonStryjek-Vera (PRSV), geralmente recomendado para aplicações em sistemas de
hidrocarbonetos. As melhorias na equação de estado permitem a precisão para uma
variedade de sistemas e condições, utiliza-se para sistemas monofásicos, bifásicos
e trifásicos. A partir do modelo Peng-Robinson, realizou-se várias melhorias no
modelo para uma maior aplicabilidade e melhor previsão para alguns sistemas nãoideais (DA SILVA, 2011).
A vantagem da equação PRSV é que não só têm o potencial para predizer
com mais precisão o comportamento de fase dos sistemas de hidrocarbonetos, em
particular para sistemas de compostos de componentes diferentes, mas também
pode ser estendido para lidar com os sistemas não ideais (HYSYS, 2005).
3.7 Modelo do processo
A figura 25 apresenta um fluxograma com os principais componentes do
sistema proposto, no qual se destaca o lavador de gases como o equipamento
principal

e

que

deverá

atingir

a

eficiência

pretendida

no

sistema.

Os

dimensionamentos e as especificações dos demais equipamentos (dutos, bombas,
exaustor, indicadores, medidores, etc.) não serão abordados neste trabalho, cujo
objetivo é o de avaliar a viabilidade técnica do emprego do biodiesel na captura das
emissões de COV.
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Figura 25 – Fluxograma do processo.

Fonte: Autor.

O sistema possui uma captação de vapores (COV) instaladas nos braços de
carregamento do tipo “top loading”, além da pressão dos vapores durante o
carregamento há um ventilador para garantir que o fluxo gasoso apresente na saída
do lavador de gases a velocidade exigida pela CETESB. Uma bomba centrífuga faz
com que o biodiesel seja levado do tanque até o lavador que, após passar pelo seu
interior, retorna ao tanque com o auxílio de outra bomba centrífuga.
Recomenda-se que a velocidade da corrente gasosa na saída (chaminé) do
lavador de gases esteja de acordo com a norma de calibração dos equipamentos,
neste caso, é realizada na faixa de 3 a 5 m/s (CETESB, 2009).
A figura 26 mostra um modelo de fluxograma do processo para o simulador
HYSYS, com o lavador de gases como o equipamento principal.
Figura 26 – Fluxograma do processo no simulador .

Fonte: Autor.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Introdução
Esta seção avalia o processo e o resultado simulado do sistema proposto,
destaca também as limitações dos métodos adotados para estimar as emissões
atmosféricas em bases de combustíveis automotivos líquidos e os cálculos do
lavador de gases.
4.2 Valores estimados das emissões
As emissões são estimadas de acordo com o apêndice AP42 (EPA,1995), ver
expressão (1) do item 2.5.4. Foram levantados os valores conforme a tabela 28 para
uma temperatura média máxima de 30°C:
Tabela 28 – Valores estimados de perda de produto no carregamento.
Fator de
Massa
Perda de produto
Pressão de
Temperatura
Combustível Saturação
Molecular
no carregamento
Vapor (P)
(T)
(S)
(M)
(LL)
17,890 lb/10³gal
Gasolina
0,6
11,46 psia 114 lb/lbmol
545,67 °R
produto bombeado
0.529 lb/10³gal
Etanol
0,6
0,84 psia
46 lb/lbmol
545,67 °R
produto bombeado
0,135 lb/10³gal
Óleo Diesel
0,6
0,06 psia
170 lb/lbmol
545,67 °R
produto bombeado
Fonte: Autor.

Adotou-se por segurança o Fator de Saturação igual a 0,6 uma vez que, na
prática, os tanques dos caminhões não estão limpos, isto é, normalmente há resíduo
de combustível, o que pode elevar a quantidade de vapores de no seu interior, ver
tabela 11.
Para o cálculo das emissões atmosféricas de COV, utiliza-se a estimativa
máxima de vazão, isto é, considera-se todos os produtos sendo carregados
simultaneamente e nas suas máximas vazões, ver tabela 29. Conforme observado,
este cenário é possível de ocorrer principalmente no início do dia e no período pósalmoço.
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Tabela 29 – Valores totais estimados de perda de produto no carregamento.
Perda de produto no
Vazão máxima da
Estimativa Total da
Combustível
carregamento (g/m³)
bomba (m³/h)
emissão de COV (g/h)
Gasolina Comum

214,3988

240

51.455,71

Etanol Hidratado

6,3515

240

1.524,36

Óleo Diesel S500

1,6188

240

388,51

Total

53.368,58

Fonte: Autor.

Com o início do carregamento dos combustíveis, o tanque do caminhão está
vazio ou somente com ar, portando com a entrada dos combustíveis na sua vazão
máxima, que é de 240 m³/h, existe a saída de ar e de vapores de combustível com
essa mesma proporção.
Considerando a equação geral dos gases ideais esse volume pode ser
corrigido para a CNTP:

(12)
Pressão: P1 = P2 = 1 atm
Volume: V1 = 240 m³/h → ar + vapores de combustível
Temperatura: T1 = 30ºC = 303,15ºK e T2 = 273,15ºK
Volume: V2 (CNTP) = 216,25 Nm³/L
Como o volume molar de qualquer gás nessa condição é constante, e vale
22,4 L / mol (BELA, 2011), então 01 (um) mol de ar tem 22,4 litros de ar e pode-se
calcular a vazão molar dos gases:
216,25 / 22,4 = 9.654,02 mols/hora de mistura ar e vapores de combustível
O mesmo cálculo é feito para os combustíveis, na tabela 13 encontram-se as
massas molares e na tabela 30 os valores estimados de COV perdidos por
combustível:
Gasolina: 51.455,71 g/h → 51.455,71 / 114 = 451,37 mols/hora
Etanol: 1.524,36 g/h → 1.524,36 / 46 = 33,14 mols/hora
Diesel: 388,51 g/h → 388,51 / 170 = 2,28 mols/hora
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Portanto, durante o carregamento tem-se os COV perdidos adicionados de ar,
a tabela 30 apresenta os valores estimados para a composição da emissão
atmosférica dos combustíveis líquidos.
Tabela 30 – Valores estimados para a composição da emissão dos combustíveis.
Vazão de
Vazão de
Porcentagem molar
Vazão
Corrente Combustível
Ar
Combustível + Ar de combustível nas
(Mols/h)
(Mols/h)
(Mols/h)
emissões
1

Gasolina

451,37

9.202,65

9.654,02

4,67%

2

Etanol

33,14

9.620,88

9.654,02

0,34%

3

Diesel

2,28

9.651,74

9.654,02

0,023%

Total

486,79

28.475,27

28.962,06

1,68%

Soma das
correntes
Fonte: Autor.

Portanto, tem-se que a vazão estimada foi de aproximadamente 53.368,58
g/h ou 53,36 kg/h de vapores de combustíveis com 98,32% em volume de ar,
considerando-se carregamento do tipo “top loading” e bico submerso.
4.3 Cálculo da coluna - lavador de gases
Devido a não haver uma curva de equilíbrio para este sistema, optou-se por
um cálculo interativo, no qual se estimou um diâmetro de coluna para uma vazão de
liquido especifica para tratar o volume gasoso. A altura da coluna foi fornecida como
condição de contorno ao HYSYS, alterando-se a vazão de liquido e verificando-se a
qualidade do gás efluente da coluna.
Para o cálculo do diâmetro do lavador de gases adotou-se o método de
dimensionamento pelo critério de afastamento da condição de inundação,
apresentado no item 2.5.6.3.1.3.1.
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4.3.1 Cálculo estimado do diâmetro do lavador de gases
A tabela 31 apresenta os valores estimados para os componentes gasosos,
esses valores serão utilizados durante os cálculos do lavador de gases.
Tabela 31 – Valores usados nos cálculos do lavador de gases.
Vazão
(Mol/h)

Gasolina

451,37

1,558%

114

5,247%

51,45

Etanol

33,14

0,114%

46

0,156%

1,52

Diesel

2,28

0,008%

170

0,040%

0,39

Ar

28.475,27

98,320%

28,86

94,557%

821,23

28.962,03

100%

30,20

100%

874,58

Soma das
Correntes
Gasosas
Fonte: Autor.

Concentração Massa Molar Concentração
Molar
(g/gmol)
Mássica

Vazão
Mássica
(kg/h)

Componente

Consideram-se as condições de topo da coluna e, neste caso, o líquido
absorvedor (biodiesel) ainda não passou pelo lavador de gases, estando ainda
“limpo” ou sem absorver os vapores dos combustíveis. A massa específica do
biodiesel é de 890 kg/m³, ver tabela 7, e tem-se:
ψ = ρH2O/ρL = 999,97/890 = 1,123
De acordo com Hunter (2000), a taxa típica aproximada de fluxo de líquido
para lavador de gases é de 0,7 a 36 m³/h, neste estudo, adotam-se valores práticos
usuais apresentados na tabela 32 e a partir disso, estimam-se os diâmetros da
coluna.
Tabela 32 – Valores mássicos das vazões de biodiesel.
Vazão
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
nominal
(m³/h)
Vazão
mássica 14240 16020 17800 19580 21360 23140 24920 26700 28480 30260
(kg/h)
Fonte: Autor.

Cálculo aproximado do valor de X:
L’ = 17.800 kg/(m².s)
G’ = 874,58 – (51,45 + 1,52 + 0,39) = 821,22 kg/h, ver tabela 31.
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Para uma eficiência de 95% de absorção na coluna, considera-se para o
cálculo de G’ a seguinte forma:
874,58 – [(51,45 + 1,52 + 0,39) / 0,95] = 818,41 kg/h.

ρL = 890 kg/m³ ou g/L (biodiesel), ver tabela 7.
ρG = MG / RT = 1,21 kg/m³ ou g/L
R (constante universal dos gases perfeitos) = 0,082
T (temperatura) = 30 °C = 303 °K
MG (peso molecular do gás) = 30,05 g/gmol, ver tabela 31.

A tabela 33 mostra os valores de X calculados para cada uma das vazões
adotadas:
Tabela 33 – Valores de X.
Vazão
nominal
16
18
biodiesel
(m³/h)
L’
(kg/(m².s)

X

20

22

24

26

28

30

32

34

14240 16020 17800 19580 21360 23140 24920 26700 28480 30260
0,642

0,722

0,802

0,882

0,962

1,043

1,123

1,203

1,283

1,363

Fonte: Autor.

Adotando-se o recheio randômico do tipo “Metal Pall Ring” com tamanho de
25 mm (aproximadamente 1”) e que possui um Fator de Caracterização ou “Packing
Factor” (F) igual a 48, ver tabela 17.
Utiliza-se o gráfico da figura 24 para encontrar Y, com os valores estimados
de X e considerando-se 60% de inundação, conforme mostrado na tabela 34 e no
gráfico da figura 27:
Tabela 34 – Valores de Y.
Vazão
nominal
16
18
biodiese
l (m³/h)

20

22

24

26

28

30

32

34

X

0,642

0,722

0,802

0,882

0,962

1,043

1,123

1,203

1,283

1,363

Y

0,020

0,019

0,017

0,016

0,015

0,014

0,013

0,012

0,011

0,010

Fonte: Autor.
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Figura 27 – Gráfico de Y em função de X.

Fonte: Autor.

gc = 2,994 (fator de ajuste empírico)
v (viscosidade cinemática) = 3 a 6 mm²/s e o valor médio adotado: 4,5 mm²/s, ver
tabela 7.
ρ (densidade) = 890 kg/m³
v = μ / ρ → μ (viscosidade dinâmica) = 4,01 mPa.s
Então:

A tabela 35 apresenta os valores de G calculados a partir dos valores de Y
encontrados no gráfico da figura 27.
Tabela 35 – Valores de G.
Vazão
nominal
16
18
biodiesel
(m³/h)
Y

0,020

G
0,966
(kg/s.m²)
Fonte: Autor.

20

22

24

26

28

30

32

34

0,019

0,017

0,016

0,015

0,014

0,013

0,012

0,011

0,010

0,928

0,878

0,851

0,830

0,796

0,767

0,743

0,706

0,673

G = G’/ A → A = π D² / 4
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A tabela 36 apresenta o diâmetro estimado da coluna para cada vazão
nominal estudada e também os demais parâmetros calculados.
Tabela 36 – Valores de D (diâmetro) para cada vazão.
Vazão
nominal
16
18
20
22
24
26
biodiesel
(m³/h)
L’
(kg/(m².s)

28

30

32

34

14240 16020 17800 19580 21360 23140 24920 26700 28480 30260

X

0,642

0,019

0,017

0,016

0,015

0,014

0,013

0,012

0,011

0,010

Y

0,020

0,019

0,017

0,016

0,015

0,014

0,013

0,012

0,011

0,010

G
(kg/s.m²)

0,966

0,928

0,878

0,851

0,830

0,796

0,767

0,743

0,706

0,673

A (m²)

0,266

0,277

0,293

0,302

0,309

0,322

0,335

0,345

0,364

0,381

D (m)

0,582

0,594

0,610

0,620

0,628

0,641

0,653

0,663

0,680

0,697

Fonte: Autor.

Adotou-se em termos práticos uma dimensão de 0,7 metros para o diâmetro
da coluna do lavador de gases.
4.4 Projeto de processo para o simulador
4.4.1 Introdução
As principais características do sistema proposto são a simplicidade funcional
e operacional. A seguir, é mostrado um fluxograma do processo para o simulador e
são apresentadas condições operacionais do lavador de gases, que é o principal
equipamento do sistema, para ele, considera-se o uso do recheio randômico tipo
“Pall Ring” metálico de 25 milímetros (1”) e também o modelo termodinâmico PengRobinson-Stryjek-Vera (PRSV).
4.4.2 Fluxograma para o simulador
A figura 28 apresenta o fluxograma para o simulador destacando-se os
quadros (pequenas tabelas) com informações sobre a entrada gasosa (COV),
entrada de fluido absorvedor (biodiesel) e as saídas de ar limpo e biodiesel, além do
lavador de gases.
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Figura 28 – Fluxograma do processo para as simulações.

Fonte: Autor.

A temperatura de 30°C foi adotada para as entradas de corrente gasosa
(COV) e fluido absorvedor (biodiesel) do lavador de gases, conforme pode ser vista
nos quadros (pequenas tabelas) da figura 28. Nota-se no quadro da figura 28, que o
diâmetro da coluna é de 0,7 metros, conforme foi calculado no item 4.3.1.
A seguir estão apresentadas as demais condições fornecidas ao simulador
para que sejam resolvidas as equações de estado e transferência de massa:
a) Componentes das entradas do lavador de gases
Para as entradas de corrente gasosa (COV) e fluido absorvedor (biodiesel) do
lavador de gases serão fornecidas ao simulador as composições e quantidades de
todos os seus compostos. O simulador possui uma extensa biblioteca, além disso, o
usuário pode acrescentar à biblioteca um composto não encontrado, a figura 29
mostra uma vista da lista de seleção de componentes do simulador.
Encontram-se no item 2.2.2 e nos Anexos 1 a 7 as informações alimentadas
no simulador.
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Figura 29 – Vista da lista de componentes do simulador.

Fonte: Autor.

b) Número de estágios teóricos e altura da coluna
O número de estágios teóricos igual a 06 (seis) foi obtido em função da altura
da unidade de transferência de massa (leito de recheio randômico) de 2,1 metros,
ambos visando otimizar a eficiência da coluna.
A figura 30 apresenta o número de estágios teóricos e altura do leito de
recheio no simulador.
Figura 30 – Vista do número de estágios teóricos e altura do leito de recheio.

Fonte: Autor.
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4.5 Simulação do processo
A simulação do processo tem como objetivo permitir a avaliação técnica do
emprego do biodiesel na captura das emissões de COV. Busca-se para as saídas
uma eficiência superior a 95%, conforme descrito no item 3.4. A figura 31 mostra o
sistema após a simulação com os resultados expostos nos quadros para um fluxo de
entrada de biodiesel no lavador de gases de 20 m³/h, também são simulados com
16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34 m³/h.
Figura 31 – Fluxograma da simulação do processo.

Fonte: Autor.
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4.5.1 Resultados
A tabela 37 apresenta os valores da saída de COV e os resultados das
simulações.
Tabela 37 – Resultados das simulações.
Simulação - Lavador de gases
Entrada de gases
Ar
(kg/h)

821,23

COV
(kg/h)

53,37

Total
(kg/h)

874,60

Biodiesel

Saída de gases

Vazão nominal
(m³/h)

Ar (kg/h)

COV
(kg/h)

Total
(kg/h)

Eficiências

16

818,41

3,09

821,50

94,22%

18

818,06

2,44

820,50

95,43%

20

817,71

1,99

819,70

96,28%

22

817,36

1,64

819,00

96,93%

24

817,01

1,29

818,30

97,58%

26

816,66

1,04

817,70

98,04%

28

816,30

0,80

817,10

98,51%

30

815,95

0,65

816,60

98,79%

32

815,60

0,50

816,10

99,06%

34

815,25

0,45

815,70

99,15%

Fonte: Autor.

4.6 Discussão
Este item reporta a simulação sob aspectos importantes visando a sua
validação, são feitos ensaios que complementam o resultado.
4.6.1 Eficiência do sistema proposto
A figura 32 apresenta a eficiência de captura em função da vazão nominal
(m³/h). Nela pode-se perceber a tendência de aumento da eficiência com o
incremento da vazão nominal. Para cumprir a determinação da CETESB de 95% de
eficiência, utiliza-se uma vazão nominal mínima de 18 m³/h. Adotou-se como
margem de segurança a vazão nominal de 20 m³/h que indica uma eficiência
superior a 96%.
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Figura 32 – Eficiência de coleta em função da vazão nominal.

Fonte: Autor.

4.6.2 Destinação para o biodiesel de saída do lavador de gases
O biodiesel que sai do lavador de gases após passar pelo seu interior e
absorver os compostos orgânicos voláteis dos combustíveis automotivos líquidos,
terá

suas propriedades alteradas de

forma

a

suscitar atenção

no

seu

reaproveitamento. Este aproveitamento se caracteriza por duas possibilidades: a
primeira é a recirculação no sistema de absorção e a outra é identificar alternativas
de uso desse combustível.
4.6.2.1 Recirculação do biodiesel de saída do lavador de gases
Nesta alternativa, recircula-se o fluido de saída do lavador de gases,
misturando-o com frações de biodiesel (limpo), foram usadas taxas de reposição de
biodiesel (limpo) ou “make-up” entre 10% e 65%, dessa forma, estudou-se a
eficiência de coleta de COV pelo lavador de gases.
Como se espera que a recirculação do biodiesel resulte numa queda da
eficiência de coleta de COV no lavador de gases, tomou-se a maior vazão nominal
estudada de biodiesel (34 m³/h) que possui também a maior eficiência (99,15%) e
variou-se uma fração de “make-up”, avaliando o efeito na eficiência.
O circuito da figura 33, configurado no software HYSYS, foi utilizado para
simular a recirculação do biodiesel no lavador de gases.
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Figura 33 – Fluxograma do processo para as simulações de recirculação.

Fonte: Autor.

Utilizam-se os mesmos critérios e valores considerados para as simulações
do lavador de gases sem a recirculação, ver item 4.4.2, inclusive busca-se também
uma eficiência superior a 95%, conforme descrito no item 3.4.
A tabela 38 mostra os resultados das eficiências com a recirculação e, para
comparação, há também o valor da eficiência para o mesmo lavador de gases sem a
recirculação do biodiesel. A vazão nominal total será composta por fluido de
recirculação misturado com 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 55%, 60% e 65% de
“make-up” com biodiesel (limpo) e a somatória será sempre de 34m³/h.
Tabela 38 – Eficiência do lavador de gases sem e com recirculação para vazão de 34m³/h.
Biodiesel
Eficiência
Vazão
Recirculação
Make-up
nominal total
90%

30,60 m³/h

10%

3,40 m³/h

40,65%

85%

28,90 m³/h

15%

5,10 m³/h

50,21%

80%

27,20 m³/h

20%

6,80 m³/h

57,52%

70%

23,80 m³/h

30%

10,20 m³/h

68,20%

60%

20,40 m³/h

40%

13,60 m³/h

50%

17,00 m³/h

50%

17,00 m³/h

45%

15,30 m³/h

55%

18,70 m³/h

84,52%

40%

13,60 m³/h

60%

20,40 m³/h

86,77%

35%

11,90 m³/h

65%

22,10 m³/h

88,64%

Sem recirculação
Fonte: Autor.

34 m³/h

75,89%
81,89%

99,15%
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A recirculação do biodiesel de saída do lavador de gases resultou na redução
significativa da eficiência de coleta de COV. Assim, por exemplo, ao se realizar um
“make up” de 60% (20,40 m³/h) a eficiência do sistema cai para 86,77%, não
atendendo a meta mínima de 95% de recuperação. Porém, observa-se na Tabela 37
que a operação do sistema com essa vazão sem recirculação a eficiência de
remoção é de 96,28%.
Desse modo a recirculação não apresenta vantagens sobre a passagem
única do biodiesel, uma vez que o volume de “make up” deveria ultrapassar o valor
da limpeza com passagem única, para as condições de processo avaliadas.
Portanto, recirculação do biodiesel de saída do lavador de gases não agrega
qualquer vantagem nesse tipo de reaproveitamento, sendo uma alternativa de baixa
viabilidade. A recirculação poderia ser eventualmente viável se a coluna fosse mais
eficiente, o que implica em um maior número de estágios de equilíbrio, o que não fez
parte do escopo deste trabalho.

4.6.2.2 Alternativas para o uso do biodiesel de saída do lavador de gases
Conforme visto no item anterior, o processo necessitaria de uma aplicação
para este biodiesel contaminado. Algumas hipóteses para isto podem ser
consideradas. Conforme apresentado no item 2.2.2.4.1 (Utilização do biodiesel) a
resolução da ANP permite a utilização de biodiesel de forma experimental, em frotas
cativas, processo industrial específico e testes por tempo determinado.
Esse biodiesel também poderá ser utilizado na geração de energia elétrica em
comunidades remotas ou empresas, com a vantagem de poluir bem menos que o
óleo diesel.
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

5.1 Conclusão
Os sistemas de tratamento de compostos orgânicos voláteis ainda são pouco
estudados no Brasil. Apesar desse tipo de emissão ser bastante significativa nas
bases primárias de combustíveis automotivos líquidos e haver a exigência de sua
instalação em algumas localidades, pode-se afirmar que existem poucas opções de
tratamento disponíveis no mercado.
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a viabilidade técnica do
emprego do biodiesel na captura das emissões de compostos orgânicos voláteis,
como alternativa aos leitos de adsorção normalmente empregados.

Para essa

determinação, foram utilizadas as capacidades de armazenagem e carregamento de
caminhões-tanque de uma base primária de combustíveis do Estado de São Paulo
e, principalmente, revelando as exigências que a agência do meio ambiente estatal,
CETESB, tem feito à essas bases quando da renovação ou atualização de suas
licenças de operação.
A partir dos resultados obtidos conclui-se que, com relação à eficiência, o
sistema lavador de gases com biodiesel alcançou um resultado satisfatório com um
índice adotado de 96,28%, que atende a exigência técnica da CETESB, podendo,
portanto, ser considerado adequado ao objetivo proposto. O equipamento consiste
em uma torre de 6 estágios de equilíbrio, equivalentes a 2,1 m de recheio com anéis
de Pall metálicos de 1 polegada e diâmetro de 0,7 m.
Com relação a recirculação do biodiesel de saída do lavador de gases o
sistema se mostrou com baixa viabilidade nas condições estudadas, uma vez que
ocorre uma queda significativa na eficiência de captura, o que leva a uma taxa de
reposição muito elevada, maior do que a vazão de passagem única necessária para
atingir o desempenho necessário.
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Cabe salientar que o biodiesel que sai do lavador de gases após absorver os
vapores dos combustíveis tem algumas características alteradas. Um estudo
detalhado do tipo de alteração que ocorre com esse biodiesel pode abrir uma frente
importante para a sua reutilização e, ainda, se acrescentarmos um estudo de
mercado para destinação desse combustível, aumentam as chances de utilização
desse sistema, já que esse é um ponto que suscita uma melhor equalização.
5.2. Trabalhos futuros (recomendações)
Como trabalhos futuros, as seguintes atividades podem ser desenvolvidas:
 Explorar outras configurações do lavador de gases no simulador para
se obter eficiências superiores a já encontrada.
 Estudar a viabilidade de uso do biodiesel contaminado nas aplicações
sugeridas. Para tanto deve-se produzir um biodiesel contaminado
sinteticamente e avaliar suas características do biodiesel, como por
exemplo: viscosidade cinemática, ponto de fulgor e massa específica.
 Realizar uma avalição econômica desta alternativa frente ao modelo de
tratamento atual, contemplando também o uso deste biodiesel efluente
do processo.
Uma comparação econômico-financeira com outras técnicas de controle de
COV, podem complementar os estudos.
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ANEXO 2 – Etanol Anidro Combustível EAC, FISPQ nº: BR0028.
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ANEXO 3 – Etanol Hidratado Combustível EHC, FISPQ nº: BR0029.
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ANEXO 4 – Gasolina A, FISPQ nº: Pb0029_p.
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ANEXO 5 – Gasolina Comum, FISPQ nº: BR0051.
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ANEXO 6 – Óleo Diesel B S500, FISPQ nº: BR0114.
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ANEXO 7 – Óleo Diesel S500, FISPQ nº: BR0109.

