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RESUMO
Antes de ser entregue à rede de distribuição, o gás natural bruto deve ser
submetido a uma série de tratamentos, com o objetivo de atingir as especificações
bem definidas do chamado “gás para venda”. Diversos processos para diminuição
do teor de umidade e do teor de gases ácidos (CO2 e H2S), além de processos para
redução do teor de hidrocarbonetos mais pesados do que o metano, são
empregados para esse fim. O presente trabalho teve por objetivo estabelecer uma
metodologia que permitisse avaliar, técnica e economicamente, cada alternativa de
processamento. A partir de um caso-base (gás bruto) conhecido, os processos
foram simulados por computador de forma a se obter balanços materiais e
energéticos para as diversas tecnologias possíveis, a partir dos quais equipamentos
de processo foram dimensionados e requisitos energéticos traduzidos em consumo
de utilidades. Seis rotas de processamento tecnicamente viáveis puderam ser
identificadas, as quais foram submetidas à avaliação econômica de forma a se
determinar qual a rota possuidora do maior valor presente líquido. A rota que
apresentou tais características foi a remoção de gases ácidos via absorção química
com amina, seguida de desidratação via adsorção em meio sólido e posterior
remoção de hidrocarbonetos pelo processo turbo-expansão. A metodologia
apresentada mostrou-se eficaz em seus objetivos. A ferramenta de simulação de
processos químicos utilizada, aliada à avaliação econômica dos processos, permitiu
determinar com segurança a melhor rota de processamento.
Palavras-chave: processamento de gás natural, simulação de processos, avaliação
técnico-econômica de processos.

	
  

ABSTRACT
Prior to its injection into the distribution pipelines, raw natural gas must be
submitted to several processing steps in order to meet tight specification
requirements. There are currently several technologies for acid gas removal,
dehydration and heavy hydrocarbon removal available in the natural gas industry.
The present work aimed the development of a methodology for the technical and
economical evaluation of such technologies. Computer simulation was applied to the
candidate technologies of each processing step, which produced consistent material
and energy balances that allowed for the sizing of the main process equipment and
the estimation of utilities requirements. Six technically feasible processing routes
were identified and submitted to an economic evaluation in order to determine the
one with the highest net present value. The best economically evaluated route was
acid gas removal by chemical absorption with amines followed by solid bed
dehydration and hydrocarbon removal with the turbo-expansion process. The
methodology developed in the present work was effective in its objectives. The
utilization of a chemical process simulation tool followed by the economical
evaluation of the processes allowed the determination of the best processing route
with a good degree of confidence.
Keywords: natural gas processing, process simulation, technical and economical
analysis.
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1

14

INTRODUÇÃO
Apesar da existência de registros históricos do conhecimento do gás natural

pelo homem datados de milhares de anos atrás, em lugares remotos como a antiga
Pérsia, Grécia e Índia, onde templos eram construídos ao redor de emanações
naturais de gás transformadas em “chamas eternas” por descargas atmosféricas, o
valor do gás natural como fonte de energia só foi reconhecido a partir de 900 aC
pelos chineses. De fato, foram os chineses responsáveis pela perfuração do primeiro
reservatório de gás natural conhecido, em 211 aC. A civilização ocidental só viria a
descobrir o gás natural muito tempo depois, em 1659 na Grã-Bretanha, e só veio a
explorá-lo comercialmente por volta de 1790, ainda assim como um subproduto
quase indesejado da exploração do petróleo (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006).
A falta de tecnologia adequada para o transporte e armazenamento do gás natural
foi um obstáculo à sua difusão como fonte de energia, tendo sua utilização se
mantido restrita às vizinhanças dos poços de exploração de petróleo exclusivamente como combustível para iluminação - até meados dos anos 1920,
quando as tecnologias de fabricação e montagem de gasodutos começaram a
surgir. Apenas após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de grandes
redes de gasodutos e sistemas de estocagem na Europa e Estados Unidos, a
utilização do gás natural como fonte de energia começou a crescer rapidamente.
O gás natural começou a ganhar importância como fonte de energia
alternativa às fontes derivadas do petróleo no cenário mundial a partir de meados
dos anos 1970 – em função das reiteradas crises no fornecimento de petróleo - e,
mais recentemente, a partir da Conferência Mundial das Nações Unidas (Rio-92) e
da elaboração do chamado Protocolo de Quioto, firmado em 1997 e ratificado em
2005 por diversas nações desenvolvidas, quando a preocupação ambiental passou
a ter destaque na produção de energia primária. Uma vez que a combustão do gás
natural produz menores taxas de emissão dos chamados gases do efeito estufa,
quando comparado aos combustíveis mais tradicionais (carvão, derivados do
petróleo), este combustível adquiriu o status de “combustível verde”. Apesar do
petróleo ainda ser a principal fonte energética mundial, o gás natural vem cada vez
mais adquirindo posição estratégica, com participação de 21% na matriz energética
do planeta em 2006. Como as reservas provadas de gás são próximas às do
petróleo, é bem provável que essa tendência de crescimento mantenha-se ainda por
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muito tempo. Espera-se que a demanda mundial por gás natural cresça 14% no
período 2005-2010, quando deverá atingir algo em torno de 90,6 bilhões de metros
cúbicos (MAIA; SANTOS; VAZ, 2008).
Com o advento da Lei n. 9.478/97 (Lei do Petróleo), a participação do gás
natural na matriz energética brasileira aumentou significativamente. A entrada em
operação do Gasoduto Bolívia-Brasil em 1999 e a descoberta de novas e
importantes reservas nacionais pela Petrobrás nas bacias de Campos, Santos e
Urucu, contribuíram significativamente para tal mudança. Em 2007 a participação do
gás natural na produção de energia primária no Brasil foi de 8,1%, correspondente a
uma produção de 18.152 milhares de toneladas equivalentes de petróleo, um
aumento significativo considerando que em 1990 essa participação era de 5,8%
(MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 2009). Estudos recentes dos setores de
planejamento do Ministério das Minas e Energia do Brasil sobre prováveis cenários
de crescimento da indústria brasileira até o ano de 2010 demonstram claramente a
importância reservada ao gás natural como alternativa à crescente demanda de
energia, auxiliando a viabilidade do crescimento sustentado do país (ALONSO;
FERNANDES; FONSECA, 2005). Dentro do contexto de substituição de
combustíveis “sujos” pelo gás natural, uma grata particularidade ocorre no Brasil: o
gás natural vem gradativamente substituindo a madeira (lenha) como combustível
utilizado nos fornos da indústria cerâmica, fato este que, alem de contribuir para a
redução de emissões de gases do efeito estufa, tem contribuído para o controle do
desmatamento de florestas nativas (MATHIAS; SZKLO, 2007).
O gás natural constitui-se de uma mistura de diversos hidrocarbonetos em
estado gasoso ou vapor, onde predomina o metano. Apresenta também em sua
composição uma série de outros compostos químicos, normalmente considerados
impurezas, como dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, e
eventualmente gases nobres e mercúrio. Além disso, o gás bruto vem normalmente
saturado com vapor d’água dos seus reservatórios de origem, e a concentração de
cada constituinte do gás varia bastante de reservatório a reservatório.
Por outro lado, a composição e propriedades físicas do gás natural passível
de utilização como combustível para fins domésticos, industriais e de transporte é
bastante específica, determinada em contratos firmados entre as companhias de
produção e distribuição e os usuários finais do gás. Em determinados países a
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especificação do gás natural é determinada pelo poder público, através de leis e
portarias, devido à importância que tal especificação tem no desempenho dos
equipamentos que irão consumi-lo (motores, fornos industriais, caldeiras) bem como
no comportamento da própria rede de distribuição de gás e na composição dos
gases produzidos pela sua combustão. No Brasil, a composição e demais
características

físico-químicas

do

gás

natural

especificado

para

venda

é

determinada pela Agência Nacional do Petróleo, órgão do governo federal ligado ao
Ministério das Minas e Energia, sendo essa especificação atualmente expressa
através da Resolução ANP n. 16 de 17/06/2008.
Assim, antes de ser entregue à rede de distribuição, o gás natural bruto deve
ser submetido a uma série de tratamentos, com o objetivo de atingir as
especificações do chamado “gás para venda”. Processos para diminuição do teor de
umidade e do teor de gases ácidos (dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio),
além de processos para redução do teor de hidrocarbonetos mais pesados do que o
metano, são normalmente empregados na indústria do gás natural. Ainda, processos
para uma extração e separação mais aprofundada de hidrocarbonetos parafínicos
(etano, propano, butanos) e da chamada “gasolina natural” (constituída de
hidrocarbonetos com cinco ou mais carbonos, C5+) da corrente de gás natural
podem ser utilizados, uma vez que tais produtos podem eventualmente possuir
maior valor agregado se vendidos separadamente.
A seleção da melhor alternativa entre as possíveis rotas tecnológicas
aplicáveis a cada fase do processamento do gás natural não é tarefa simples. Não
se pode determinar a priori qual a melhor opção dentre as existentes sem que se
faça uma criteriosa análise de viabilidade técnica e econômica entre as mesmas. A
composição do gás e as condições de vazão e pressão do reservatório de origem
são determinantes para a seleção da melhor configuração de uma unidade completa
para o processamento de gás natural. Reservatórios de gás bruto com diferentes
características podem resultar em unidades de processamento com características
bastante diversas.
Unidades de processamento de gás natural são empreendimentos
intensivos em capital, seja pela complexidade dos processos, seja pelas altas
capacidades envolvidas, da ordem de milhões de metros cúbicos de gás processado
por dia. Estas características conferem especial importância à fase de Projeto
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Conceitual de uma nova unidade, quando são selecionados os processos mais
adequados às características do gás de carga (gás natural bruto) a ser processado.
A figura ilustrada a seguir apresenta todas as fases do projeto de uma unidade
industrial do setor químico-petroquímico, onde as atividades desenvolvidas na fase
de Projeto Conceitual são destacadas em vermelho.

Figura 01: Fases do projeto de uma indústria química
Fonte: Towler e Sinnott (2008)

De forma a dar suporte às decisões inerentes ao Projeto Conceitual, o
presente trabalho teve por objetivo estabelecer uma metodologia que permitisse
avaliar, técnica e economicamente, cada alternativa de processamento. A partir de
um caso-base bem definido, ou seja, a partir de um gás natural bruto com
composição, pressão, temperatura e vazão conhecidas, os processos foram
simulados por computador através de um software comercial para simulação de
processos químicos, a partir do qual foram produzidos balanços materiais e
energéticos para cada fase de processamento, e dentro de cada fase, para as
diversas alternativas tecnológicas possíveis. De posse dos resultados das
simulações, os equipamentos de processo puderam ser pré-dimensionados, os
requisitos energéticos traduzidos em consumo de utilidades (energia elétrica, vapor
saturado, água de resfriamento etc.) e os rendimentos de cada processo avaliados.
Este conjunto de informações técnicas forneceu subsídios para que cada alternativa
fosse avaliada economicamente, uma vez que puderam ser estimados seus custos
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de investimento, custos operacionais e capacidade de geração de receitas. Apesar
de, conforme ressaltado anteriormente, o presente trabalho utilizar como premissa
para seu desenvolvimento um caso-base bem definido, a metodologia para análise
técnica e econômica entre alternativas de processamento de gás natural aqui
apresentada poderá ser aplicada a qualquer gás natural bruto oriundo de qualquer
reservatório.

	
  

2

19

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

As principais etapas requeridas para a purificação e fracionamento do gás
natural bruto são:
a) Remoção de gases ácidos (H2S e CO2);
b) Desidratação (remoção de H2O), e;
c) Extração de hidrocarbonetos mais pesados que o metano (comumente
referidos como Líquidos de Gás Natural).
Assim, o levantamento bibliográfico foi dividido entre os assuntos
relacionados com o tema do presente trabalho da seguinte forma:
2.1 Origem e composição do gás natural
2.2 Propriedades físicas do gás natural
2.3 Remoção de gases ácidos
2.4 Desidratação do gás natural
2.5 Extração de líquidos de gás natural (LGN)

2.1 Origem e Composição do Gás Natural
O gás natural formou-se através da degradação de matéria orgânica
acumulada por milhões de anos, e sua origem pode ser atribuída a dois mecanismos
distintos: biogênico (ou bacteriológico) e térmico. O gás bacteriológico é formado
em baixas profundidades e baixas temperaturas pela decomposição anaeróbica de
matéria

orgânica

sedimentada,

provocada

pelas

chamadas

bactérias

metanogênicas, cuja ação pode ser resumida através da seguinte equação:
4H 2 + CO2 → CH 4 + 2H 2O

Na equação acima, a fonte de carbono são os íons carbonato e bicarbonato
oriundos da matéria orgânica,
enquanto que o hidrogênio é fornecido pelas bactérias
€
presentes no meio sedimentar, e metano é o único hidrocarboneto formado. Em
contrapartida, o dito gás térmico é formado em profundidades mais elevadas, onde a
degradação da matéria orgânica produz o querogênio – resíduo resistente à
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biodegradação e insolúvel em solventes orgânicos. As altas pressões e
temperaturas resultantes do sepultamento do querogênio em grandes profundidades
provocam seu craqueamento térmico em hidrocarbonetos líquidos (óleo) e gás (gás
termogênico primário) e o subseqüente craqueamento térmico do óleo formado
provoca a geração de mais gás (gás termogênico secundário). Em contraste ao gás
bacteriológico, o gás térmico contém significativas concentrações de etano, propano,
butanos e hidrocarbonetos mais pesados. O conhecimento preliminar do mecanismo
de formação de um reservatório – biogênico ou térmico – permite inferir sobre a
presença ou não de líquido (petróleo) no mesmo. Estudos geoquímicos podem
determinar o mecanismo originário do gás do reservatório (MOKHATAB; POE;
SPEIGHT, 2006; VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).
O grau de degradação da matéria orgânica sedimentada em função da
profundidade pode ser ilustrado através da figura a seguir:

Figura 02: Modelo geral do processo de degradação da matéria
orgânica sedimentar
Fonte: Vaz, Maia e Santos (2008)

Um reservatório de gás natural pode ou não estar associado a um
reservatório de óleo. O gás produzido a partir de reservatórios que contêm
quantidades apreciáveis de hidrocarbonetos líquidos (óleo) é chamado de “gás
associado”, “gás dissolvido” ou “gás de poço de óleo”, enquanto que o gás produzido
a partir de reservatórios que contêm pequenas quantidades de hidrocarbonetos
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superiores ao metano é chamado de “gás não-associado”, ou “gás de poço de gás”,
ou mesmo de “gás seco” (KIDNAY; PARRISH, 2006). A figura abaixo ilustra ambas
as fontes de ocorrência de gás natural:

Figura 03: Gás natural associado e gás natural não-associado
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006

A ocorrência do chamado gás associado é ilustrada a seguir:

Figura 04: Detalhe de um reservatório de gás associado
Fonte: Speight, 2007

A formação geológica do reservatório, seu nível de maturação, bem como a
natureza do gás produzido (associado ou não-associado) atribuem um caráter de
extrema variabilidade à composição do gás natural (MOKHATAB; POE; SPEIGHT,
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2006). Entretanto, é possível estabelecer uma composição típica aproximada,
conforme ilustrado na tabela ilustrada a seguir:
Tabela 01: Composição típica do gás natural bruto
Fonte: Mokhatab, Poe e Speight, 2006
Composto

Fórmula

% em Volume

Metano

CH4

> 85

Etano

C 2H 6

3–8

Propano

C 3H 8

1–2

Butano

C4H10

<1

Pentano

C5H12

<1

Dióxido de Carbono

CO2

1–2

Sulfeto de Hidrogênio

H 2S

<1

Nitrogênio

N2

1–5

Hélio

He

< 0,5

Alem dos componentes da tabela acima, o gás natural pode conter hexano
(C6H14), heptano (C7H16) e eventualmente traços de hidrocarbonetos parafínicos
mais pesados. Alguns compostos aromáticos como benzeno (C6H6), tolueno
(C6H5CH3) e xilenos (CH3C6H4CH3) também podem estar presentes no gás natural,
conferindo-lhe toxicidade. A parcela do gás composta por não-hidrocarbonetos pode
conter ainda traços de substâncias sulfurosas como o sulfeto de carbonila (COS) e
mercaptanas (p.ex. CH3SH). Raramente, mercúrio em concentrações muito baixas,
na forma de vapor de mercúrio metálico ou como compostos organometálicos, pode
estar presente no gás natural, o que pode causar problemas devido às suas
propriedades tóxicas e corrosivas (reação com ligas de alumínio), mesmo em
baixíssimas concentrações (SPEIGHT, 2007).
As Tabelas 02, 03 e 04 apresentadas a seguir ilustram a composição de
gases naturais brutos encontrados em diversos pontos do planeta:
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Tabela 02: Composições do gás natural bruto oriundo de vários reservatórios
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006

Tabela 03: Composições do gás natural bruto oriundo de reservatórios localizados na
America do Norte
Fonte: Katz et al, 1959
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Tabela 04: Composições do gás natural bruto oriundo de reservatórios de diversos
estados do Brasil
Fonte: Vaz, Maia e Santos, 2008

Em todas as tabelas anteriores, a menos onde indicado em contrário, a
composição do gás é apresentada em uma base seca. Entretanto, o gás natural
bruto apresenta-se normalmente saturado com vapor d’água, ou seja, contém a
máxima quantidade de água possível no estado vapor, na temperatura e pressão do
reservatório (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).

2.2 Propriedades Físicas do Gás Natural
O gás natural, conforme apresentado na seção anterior, é uma mistura de
hidrocarbonetos que existe na fase gasosa ou em solução no óleo, nas condições de
reservatório, e que permanece no estado gasoso nas condições atmosféricas de
pressão e temperatura. Para melhor entendimento das propriedades físico-químicas
e comportamento de fases do gás natural, responsáveis por parte significativa dos
processos de separação e tratamento, alguns conceitos importantes devem ser
revisados (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).
Um diagrama de fases típico para uma substância pura, ilustrando as
diversas transformações de fases possíveis, considerando as variáveis pressão e
temperatura, é apresentado a seguir:
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Figura 05: Diagrama pressão-temperatura para substância pura
Fonte: Katz et al, 1959

Partindo, por exemplo, de metano puro sólido (ponto m): aumentando sua
temperatura à pressão constante P1 até o ponto n, líquido começa a se formar e,
fornecendo-lhe calor a pressão e temperatura constantes, todo o metano
transformar-se-á em líquido (ponto o). O aumento da temperatura do metano líquido
até o ponto b provocará sua vaporização, quando sua temperatura se manterá
constante durante todo o processo, até que todo o líquido tenha sido vaporizado
(ponto d). O aumento da temperatura, a pressão constante, desde o ponto d até o
ponto q simplesmente provocará aumento de volume do metano vaporizado, sem
que nenhuma mudança de fase ocorra. O ponto C no diagrama acima indica o ponto
crítico da substância pura. Assim, o aumento da temperatura do metano vaporizado
além do ponto q caracterizará a formação de gás, onde a coexistência de metano
líquido e metano vapor será impossível (KATZ et al, 1959).
Para um sistema multicomponente como o gás natural, o diagrama de fases
temperatura x pressão possui formato diverso do apresentado na Figura 05 acima, e
é chamado também de “envelope de fases”. Uma variável adicional deve ser levada
em consideração: a composição. Uma ilustração de um envelope de fases típico de
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uma mistura multicomponente, para uma dada composição bem definida, é
apresentada a seguir:

Figura 06: Envelope de fases para substância multicomponente
Fonte: Campbell, 1992

Alguns termos são utilizados para definir a locação dos pontos ao longo do
envelope de fases, a saber:
•

Cricondenbar: máxima pressão na qual duas fases (liquido e gás)
podem coexistir, independentemente da temperatura (ponto N).

•

Cricondenterma: máxima temperatura acima da qual líquido não
pode ser formado, independentemente da pressão (ponto M).

•

Região Retrógrada: área interna ao envelope de fases onde
condensação de líquido ocorre pela diminuição da pressão ou pelo
aumento da temperatura (ao contrário do comportamento usual de
uma substância pura).

A linha ABDE representa um típico processo de condensação retrógrada
isotérmica: o gás inicialmente representado pelo ponto A é submetido a um processo
de diminuição de pressão até atingir o ponto B, onde tem início a condensação.
Diminuindo-se ainda mais a pressão, mais líquido se forma, até que após o ponto D
o líquido condensado volta a vaporizar-se. Ao diminuir a pressão além do ponto E
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(ponto de orvalho), todo o líquido anteriormente condensado volta novamente à fase
vapor. Importante ressaltar que um dado envelope de fases é característico de uma
mistura multicomponente com composição bem definida. Ao se alterar a composição
da mistura, a locação de seu envelope de fases será alterada (CAMPBELL, 1992).
A tabela abaixo apresenta propriedades físico-químicas médias do gás
natural especificado para comercialização (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006).
Tabela 05: Composição típica do gás natural
Fonte: Mokhatab, Poe e Speight, 2006
Propriedade
Peso molecular

Valor
17 – 20

Teor de Carbono (% massa)

73,3

Teor de Hidrogênio (% massa)

23,9

Teor de Oxigênio (% massa)

0,4

Densidade relativa, 15oC
Ponto de ebulição, oC

0,72 – 0,81
-162

Temperatura de auto-ignição, oC

540 – 560

Limites de flamabilidade (% volume)

3,1 – 19,6

Poder calorífico inferior (MJ/kg)

38 – 50

Número de octano

120 – 130

Número de metano

69 - 99

No Brasil, as propriedades físicas e a composição do gás natural
especificado para comercialização são definidas pela Agência Nacional do Petróleo
(ANP), e são expressas através da Resolução ANP no 16 de 17/06/2008. As
especificações atualmente em vigor são:
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Tabela 06: Especificação do gás natural para comercialização em território brasileiro
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, 2008

Em complemento à tabela acima, a Resolução ANP no 16 de 17/06/2008
apresenta ainda as seguintes observações:
Observações:
(1) O gás natural não deve conter traços visíveis de partículas
sólidas ou líquidas.
(2) Os limites especificados são valores referidos a 293,15K (20ºC) e
101,325kPa (1atm) em base seca, exceto os pontos de orvalho de
hidrocarbonetos e de água.
(3) Os limites para a região Norte se destinam às diversas aplicações
exceto veicular e para esse uso específico devem ser atendidos os
limites equivalentes à região Nordeste.
(4) O poder calorífico de referência de substância pura empregado
neste Regulamento Técnico encontra-se sob condições de
temperatura e pressão equivalentes a 293,15K, 101,325 kPa,
respectivamente em base seca.
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(5) O índice de Wobbe é calculado empregando o poder calorífico
superior em base seca. Quando o método ASTM D 3588 for aplicado
para a obtenção do poder calorífico superior, o índice de Wobbe
deverá ser determinado de acordo com a seguinte fórmula:

onde:IW – índice de Wobbe
PCS – poder calorífico superior
d – densidade relativa
(6) O número de metano deverá ser calculado de acordo com a
última versão da norma ISSO 15403-1. Na versão ISO 154031:2006(E), considera-se o método GRI do Anexo D. Calcula-se
inicialmente o Número de Octano Motor – MON a partir da equação
linear empírica, função da composição dos componentes
discriminados. Em seguida com o valor determinado para o MON
calcula-se o número de metano ou NM a partir da correlação linear
entre NM e MON. Tais equações vêm descritas abaixo:

onde x é a fração molar dos componentes metano, etano, propano,
butano, CO2 e N2.
NM = 1,445 (MON) – 103,42
(7) Caso seja usado o método da norma ISO 6974, parte 5, o
resultado da característica teor de oxigênio deverá ser preenchido
com um traço (-).
(8) É o somatório dos compostos de enxofre presentes no gás
natural. Admite-se o limite máximo de 150 mg/m³ para o gás a ser
introduzido no início da operação de redes novas ou então a trechos
que em razão de manutenção venham a apresentar rápido
decaimento no teor de odorante no início da retomada da operação.
(9) Caso a determinação seja em teor de água, a mesma deve ser
convertida para (ºC) conforme correlação da ISO 18453. Quando os
pontos de recepção e de entrega estiverem em regiões distintas,
observar o valor mais crítico dessa característica na especificação.
(10) Pode-se dispensar a determinação do ponto de orvalho de
hidrocarbonetos – POH quando os teores de propano e de butanos e
mais pesados forem ambos inferiores a 3 e 1,5 por cento molares
respectivamente de acordo com o método NBR 14903 ou
equivalente. Anotar nesse caso 'passa' no referido campo. Se um
dos limites for superado, analisar o gás natural por cromatografia
estendida para calcular o ponto de temperatura cricondentherm –
PTC (definida como a máxima temperatura do envelope de fases)
por meio de equações de estado conforme o método ISO 23874.
Caso o PTC seja inferior ao POH especificado em mais que 5ºC,
reportar o POH como sendo esse valor. Quando o PTC não atender
a esse requisito, determinar o POH pelo método ISO 6570. O POH
corresponde à acumulação de condensado de 10 miligramas por
metro cúbico de gás admitido ao ensaio.
Quando os pontos de recepção e entrega estiverem em regiões
distintas, observar o valor mais crítico dessa característica na
especificação.
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(11) Aplicável ao gás natural importado exceto o gás natural
liquefeito, determinado semestralmente. O carregador deverá
disponibilizar o resultado para o distribuidor sempre que solicitado.

Para

melhor

interpretação

das

propriedades

físico-químicas

acima

apresentadas, algumas definições adicionais são necessárias, a saber:
•

Índice de Wobbe: é o quociente entre o poder calorífico superior do
gás e a densidade relativa nas mesmas condições de temperatura e
pressão de referência. É uma medida da quantidade de energia
disponibilizada em um sistema de combustão por meio de um
orifício injetor. É uma grandeza muito utilizada para medir a
intercambialidade de gases combustíveis (GAS PROCESSORS
SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998; VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).

•

Poder Calorífico Superior (PCS): quantidade de energia liberada na
forma de calor, na combustão completa de uma quantidade definida
de gás com o ar à pressão constante. Os produtos de combustão
são considerados na mesma temperatura dos reagentes, visto que a
água formada está no estado líquido. Em resumo, na sua
determinação, o calor latente de condensação do vapor d’água é
computado (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).

•

Poder Calorífico Inferior (PCI): idem à definição acima, porém a
água formada está no estado gasoso, ou seja, toda a água formada
na reação química sai no estado vapor com os gases de combustão.
Nesse caso, para a determinação do PCI, é descontado o calor
latente de condensação do vapor d’água (VAZ; MAIA; SANTOS,
2008).

•

Número de Octano Motor (MON): é uma medida da resistência de
um combustível à detonação em motores de combustão interna. É
medido em um motor de teste e é definido por comparação ao poder
detonante do isoctano, que por definição possui MON=100
(AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, 2008).

•

Número de Metano (NM): no intuito de obter uma melhor
representação do poder antidetonante dos combustíveis gasosos,
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desenvolveu-se uma nova escala denominada Número de Metano
(NM), que utiliza como referências o metano puro (NM=100) e o
hidrogênio (NM=0). Indica a capacidade antidetonante do gás
natural resultante de suas características, sendo seus limites
passíveis de comparação com a octanagem da gasolina (AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, 2008).
•

Ponto de Orvalho (dew point): é a temperatura a uma dada pressão,
ou a pressão a uma dada temperatura, na qual líquido inicialmente
condensa a partir de um gás ou vapor. É especificamente aplicado à
temperatura na qual vapor d’água começa a condensar a partir de
uma mistura gasosa (Ponto de Orvalho da Água), ou à temperatura
na qual hidrocarbonetos começam a condensar a partir de uma
mistura gasosa (Ponto de Orvalho de Hidrocarbonetos) (GAS
PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998).

Nas próximas seções deste capítulo serão explicados os motivos pelos
quais são controlados os teores de dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio,
umidade (ponto de orvalho de água) e hidrocarbonetos mais pesados que o metano
(ponto de orvalho de hidrocarbonetos) para o gás natural especificado para
comercialização.

2.3 Remoção de Gases Ácidos
O gás natural bruto, apesar de ser constituído principalmente por
hidrocarbonetos, possui componentes ácidos em sua composição, tais como o
sulfeto de hidrogênio (H2S) e o dióxido de carbono (CO2). A natureza corrosiva
desses compostos em presença de água, a toxicidade do sulfeto de hidrogênio e a
falta de poder calorífico do dióxido de carbono requerem que o gás bruto seja
tratado até que os teores desses contaminantes sejam ajustados dentro de
parâmetros

pré-definidos,

para

que

possa

ser

comercialmente

explorado

(MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). Conforme ilustrado na Tabela 6, no Brasil tais
parâmetros são 3,0 % mol de CO2 (máx.), 13 mg/m3 de H2S e poder calorífico
superior maior do que 34.000 kJ/m3.
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Os processos de remoção dos componentes ácidos do gás natural são
comumente referidos como processos de “adoçamento”, sendo o gás natural livre de
H2S e CO2 chamado de gás doce ou adoçado. Duas grandes classes de processos
são tipicamente utilizadas para remoção dos gases ácidos: absorção e adsorção. Na
absorção física em fase líquida, solventes absorvem gases ácidos na proporção de
suas pressões parciais, sendo comumente aplicados quando a pressão parcial dos
componentes ácidos é elevada. Na absorção química em fase líquida, solventes
absorvem gases ácidos através de reações químicas, sendo pouco sensíveis em
relação à pressão de operação e eficientes mesmo a baixas pressões. Processos do
tipo leito sólido têm por princípio de operação a adsorção dos gases ácidos na
superfície de um agente sólido ou a reação química dos gases ácidos com algum
componente presente no meio sólido (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).
Uma vez que as concentrações do CO2 e H2S no gás natural a ser
processado podem variar substancialmente, vários processos de adoçamento foram
desenvolvidos ao longo do tempo e estão atualmente em uso, não existindo um
único

processo

predominantemente

superior

aos

demais

em

quaisquer

circunstâncias (KIDNAY; PARRISH, 2006). A figura a seguir ilustra a grande gama
de processos existentes:

Figura 07: Processos para remoção de gases ácidos do gás natural
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006
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O processo escolhido para o tratamento dos gases ácidos pode afetar o
projeto de toda a unidade de processamento de gás natural. Assim, alguns dos
fatores a serem considerados quando da seleção do melhor processo aplicável a um
determinado

gás

natural

bruto

são

(GAS

PROCESSORS

SUPPLIERS

ASSOCIATION, 1998):
•

Aspectos regulatórios quanto à emissão atmosférica de compostos
derivados do enxofre;

•

Concentração dos gases ácidos no gás bruto;

•

Especificação do gás natural tratado;

•

Seletividade do processo em relação ao H2S e CO2;

•

Temperatura e pressão do gás bruto;

•

Volume de gás a ser processado;

•

Custo de investimento e custo operacional da unidade.

O processo mais comumente utilizado para remoção de gases ácidos em
plantas de processamento de gás natural é o processo baseado em absorção
química com monoetanolamina (MEA). Um solvente à base de MEA possui alta
reatividade com os gases ácidos, facilidade de recuperação, baixo custo operacional
e seletividade pelo H2S em presença de CO2. Possui boa eficiência de remoção
mesmo quando submetido a baixas pressões (até o limite de 500 kPa). Apesar de
outras aminas também serem utilizadas como solventes, a alta reatividade da MEA
com o H2S e o CO2 produz baixas vazões de circulação de solvente, o que se reflete
em menor consumo de energia e equipamentos de processo menores, quando
comparados a unidades que utilizam solventes à base de dietanolamina (DEA) e
trietanolamina (TEA). A MEA é utilizada em teores de 20% em massa (solução
aquosa) no máximo, para que não haja absorção excessiva de gases ácidos,
provocando problemas de corrosão nos equipamentos de processo (SPEIGHT,
2007; VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Um fluxograma típico de uma unidade de
remoção de gases ácidos via absorção química com MEA é apresentado a seguir:
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Figura 08: Flowsheet de processo de remoção de gases ácidos por absorção com MEA
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006

Processos de remoção de gases ácidos do gás natural através de absorção
com solventes físicos são normalmente considerados quando a pressão parcial dos
gases ácidos é superior a 345 kPa e a concentração de hidrocarbonetos pesados é
pequena. Baixas pressões parciais de CO2 e H2S tornam o processo pouco eficiente,
e a afinidade dos solventes utilizados nesses processos com hidrocarbonetos
pesados pode provocar perdas indesejadas desses compostos. A motivação
econômica desses processos é o baixo requesito energético necessário para a
regeneração dos solventes (despressurização via flash multi-estágio, stripping com
vapor ou gases inertes etc.). Solventes comumente utilizados são derivados do
polietileno glicol (Processo Selexol), carbonato de propileno anidro (Processo Fluor),
metanol refrigerado (Processo Rectisol) entre outros (GAS PROCESSORS
SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998). Um esquema típico para esse tipo de processo
é ilustrado a seguir:

	
  

35

Figura 09: Flowsheet de processo de remoção de gases ácidos via absorção física
Fonte: Gas Processors Suppliers Association, 1998

Processos de separação por membranas têm sido empregados como
alternativa para a remoção grosseira (bulk) do CO2 do gás natural. Vários tipos de
membranas têm sido testados e desenvolvidos para essa aplicação, mas
membranas de acetato de celulose são ainda hoje as mais utilizadas em sistemas
comerciais. Essas membranas são do tipo solução-difusão, na qual uma camada de
0,1 a 0,5 µm de acetato de celulose é depositada sobre um suporte poroso.
Compostos permeáveis dissolvem-se na membrana e difundem-se através da
mesma, atravessando o material poroso do suporte. As membranas são finas de
forma a maximizar a transferência de massa e consequentemente minimizar a área
superficial requerida e o custo do sistema, sendo o suporte poroso então necessário
para dar resistência mecânica ao sistema (KIDNAY; PARRISH, 2006). Como esse
tipo de processo é usado como primeiro tratamento na separação de CO2, outros
processos devem ser empregados subsequentemente como polimento para que a
especificação do gás seja atingida (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Apesar da
facilidade de operação, simplicidade, pouco espaço requerido (importante aspecto
para instalações offshore) e boa confiabilidade, unidades de remoção de CO2 por
membranas apresentam aspectos negativos que ainda impedem sua maior difusão,
como a necessidade de pré-tratamento da corrente de alimentação (partículas de
líquidos e poeira podem bloquear as membranas), eventual necessidade de
compressão do gás alimentado para que uma boa separação seja obtida, perdas
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significativas de hidrocarbonetos no gás permeado e, como descrito anteriormente,
necessidade de outro processo a jusante (normalmente absorção com MEA) para
especificação final do gás (KIDNAY; PARRISH, 2006). As figuras a seguir ilustram
um módulo de separação por membrana do tipo fibra oca, bem como um skid
completo de um sistema instalado em uma planta de processamento de gás natural:

Figura 10: Módulo de separação por membrana
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006

Figura 11: Unidade de remoção de CO2 por membranas
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006

Peneiras moleculares são extremamente seletivas para a remoção de H2S e
CO2 de correntes gasosas. Representam também um meio eficiente para remoção
de vapor de H2O e podem ser utilizadas em processos simultâneos de desidratação
e adoçamento de gás natural (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). Em processos
baseados em peneiras moleculares, hidrocarbonetos saturados tendem a ser
fortemente adsorvidos, representando perdas indesejadas desses componentes. Os
materiais adsorventes que constituem as peneiras moleculares são bastante
susceptíveis a envenenamento por compostos químicos como glicóis, requerendo
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uma etapa de pré-tratamento da corrente gasosa antes da etapa de adsorção
propriamente dita. Um sistema de remoção de gases ácidos por peneiras
moleculares é ilustrado na figura abaixo. Nesse sistema, uma coluna está em
operação de adoçamento, uma coluna está sendo regenerada por dessorção com
um gás aquecido (o próprio gás a ser tratado) e a última coluna está sendo resfriada
antes de ser realinhada ao processo (SPEIGHT, 2007). As zeólitas sintéticas
utilizadas nos sistemas comerciais de remoção de gases ácidos do gás natural
tendem a adsorver preferencialmente o vapor de H2O, deslocando o CO2 e H2S
adsorvidos. Esse fato limita a aplicação industrial desse processo. Além disto, o
processo de regeneração por aquecimento do leito a 315oC pode provocar a
formação de sulfeto de carbonila (COS) (KIDNAY; PARRISH, 2006).

Figura 12: Unidade de remoção de gases ácidos por peneiras moleculares
Fonte: Speight, 2007

Existem outros processos para remoção de gases ácidos baseados em
leitos sólidos, como o processo via reação com óxido férrico (Fe2O3) e o processo
por reação com óxido de zinco (ZnO). Tais processos são limitados a pequenas
concentrações de H2S e pequenos volumes de gás, pois é normalmente inviável
economicamente a regeneração dos leitos sólidos, sendo esses descartados ao final

	
  

38

do ciclo de operação (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006; VAZ; MAIA; SANTOS,
2008).
Os processos de remoção de gases ácidos do gás natural têm sido objeto
constante de pesquisas, devido à crescente participação do gás natural na matriz
energética mundial. Inúmeros trabalhos demonstram esse fato, conforme podemos
verificar a seguir:
Burr e Lyddon (2009) estudaram e compararam o desempenho de vários
solventes físicos, tais como o metanol, polietileno glicol, n-metil-2-pirrolidona e
propileno carbonato, com o auxílio de um simulador de processos comercial
(ProMax 2.0). A partir de um caso base, cada solvente foi testado – normalmente em
duas condições: circulação a temperatura ambiente e sob refrigeração – e
parâmetros de processo foram tabulados, como vazão de recirculação de solvente,
cargas térmicas em resfriadores e refervedores, taxas de perda de solventes e
hidrocarbonetos, etc. Concluíram que a seleção do melhor solvente é muito sensível
às características particulares de cada processo (vazão, pressão, temperatura e
composição do gás de carga e especificação do gás purificado), e que a boa
utilização de um simulador de processos químicos adequado ao processo em
questão constitui-se em poderosa ferramenta de análise.
Baker e Lokhandwala (2008) analisaram o status atual e as perspectivas
futuras para aplicação de processos de separação por membranas para remoção de
contaminantes do gás natural. Atualmente a participação desses processos na
indústria do gás natural é inferior a 5% do mercado total, onde membranas de
acetato de celulose ainda são as mais utilizadas, apesar de nos últimos 10 anos
membranas de materiais poliméricos como poliimida e perfluorpolímeros terem
apresentado bons resultados. Processos por membranas representam a tecnologia
mais aplicada em instalações offshore, e recentemente começaram a competir em
pé de igualdade com os tradicionais sistemas de absorção por aminas em
instalações onshore.
Safari, Ghanizadeh e Rahmati (2008) desenvolveram modelos matemáticos
para otimizar a operação de membranas na remoção de CO2 do gás natural,
considerando efeitos de pressão e temperatura. Os modelos desenvolvidos
apresentaram boa aderência com dados experimentais, podendo ser indicados para
a simulação e otimização preliminar de processos. Utilizando a ferramenta que
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desenvolveram, os autores observaram que a pressão do gás permeado tem efeito
significativo na otimização do processo, e estudaram também a influência da área
total das membranas na perda de metano no gás permeado em sistemas com dois
estágios de permeação.
Hillock, Miller e Koros (2008) testaram membranas de poliimida modificadas
quimicamente com 1,3-propanodiol, com crosslink de uma peneira molecular (SSZ13) altamente seletiva ao CO2. Obtiveram assim uma membrana densa com uma
peneira molecular dispersa em seu meio, chamando-a de “membrana híbrida de
matriz mista”. O material resultante mostrou-se mais eficiente na separação de CO2
de uma corrente de metano do que membranas poliméricas tradicionais, mostrandose estável a pressões de até 3.100 kPa.
Hao, Rice e Stern (2008) estudaram diversas configurações de processos de
separação de CO2 e H2S do gás natural através de membranas, de forma a atingir a
especificação do gás natural para venda nos Estados Unidos (≤ 2 mol% CO2 e ≤ 4
ppm H2S). Vinte e sete configurações de processo, com um ou vários estágios, com
e sem reciclos, foram examinadas através de simulações por computador de forma a
se determinar a configuração mais econômica. Uma análise de sensibilidade
também foi efetuada, variando-se a vazão, pressão e composição da alimentação,
bem como o custo dos módulos de membranas e o custo do gás natural bruto. Os
melhores resultados foram obtidos para a configuração de processo com dois
estágios de membranas conectados em série, com uma membrana altamente
seletiva ao H2S no primeiro estágio e uma membrana altamente seletiva ao CO2 no
segundo estágio, com ou sem a utilização de correntes de reciclo, dependendo das
condições da alimentação.
Gómez, Alquisira e Domínguez (2007) obtiveram gráficos da permeabilidade
versus seletividade para a difusão de misturas binárias de CO2, N2 e CH4 em
membranas de poliimida. Demonstraram que os gráficos log-log da permeabilidade
versus a seletividade para materiais poliméricos à base de poliimida conduziram a
um limite superior linear com inclinação que se ajusta bem à diferença entre o
diâmetro cinético molecular dos constituintes da mistura binária.
Bergh et al. (2007) investigaram a permeação do CO2, N2 e CH4 e suas
misturas através de uma peneira molecular constituída pela zeólita DDR, fabricada
pela Exxon Mobil, de forma a verificar a aplicabilidade desse material no
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processamento do gás natural. Membranas preparadas com o referido material
mostraram-se bastante eficientes na separação do CO2 e do N2 do CH4, com altos
fluxos e excelentes seletividades. Os fluxos de permeação foram modelados
satisfatoriamente através de uma formulação baseada em Maxwell-Stefan para a
difusão.
Cavenati, Grande e Rodrigues (2006) desenvolveram um processo para o
upgrading do gás natural com base na adsorção seletiva do CO2 em uma zeólita
13X, seguido da adsorção preferencial do N2 em uma peneira molecular de carbono
3K. Ambos os materiais adsorventes foram dispostos em camadas em uma única
coluna, e um ciclo de pressure swing foi concebido de forma a provocar a dessorção
dos compostos adsorvidos. O processo mostrou-se adequado para pequenas e
médias vazões de gás natural, porém o gás purificado não atingiu a especificação
quanto ao teor de N2.
Datta e Sen (2006) pesquisaram a configuração ótima e as variáveis de
projeto aplicáveis a um processo de separação por membranas assimétricas de
acetato de celulose, concebido para separar CO2 do gás natural, visando atingir a
especificação norte-americana do gás para venda, de 2 mol% de CO2 máximo.
Várias configurações foram estudadas – um, dois e três estágios com e sem reciclo
– através de modelagem matemática do processo, sendo os custos de instalação e
operacionais de cada alternativa avaliados. Nenhuma configuração em especial
demonstrou-se melhor que as demais em todos os ranges das variáveis de
operação, sendo a configuração ótima de um dado caso base aplicável apenas ao
caso em estudo.
Lin, Wagner, Raharjo e Freeman (2006) desenvolveram metodologia para
projetar membranas poliméricas amorfas contendo polióxido de etileno (PEO) para
remoção de H2S e CO2 do gás natural. Os pesquisadores buscaram otimizar a
performance dos materiais poliméricos quanto à sua solubilidade e seletividade ao
CO2 e H2S através do crosslinking do PEO com diversos monômeros, tendo obtido
desempenho superior à de membranas convencionais.
Amirfaghri, Vossoughi e Soltanieh (2006) avaliaram um sistema para
dessulfurização biológica de uma corrente de gás natural, através de bactérias
quimioautotróficas em um reator anaeróbico. Resultados preliminares satisfatórios
foram obtidos, quando sulfeto foi convertido em enxofre elementar e sulfato.
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Juaied e Koros (2006) estudaram o desempenho de membranas ocas
assimétricas de poliimida na separação de CO2 do gás natural, em presença de
hidrocarbonetos pesados. O acúmulo de hidrocarbonetos pesados em membranas é
o principal responsável pela queda na eficiência de separação desses dispositivos,
fenômeno chamado de plastificação. A influência de hidrocarbonetos como o tolueno
e o n-heptano no desempenho das membranas poliméricas foi estudada em várias
condições de pressão e temperatura.
Lee et al. (2006) investigaram a aplicabilidade de membranas líquidas
suportadas na remoção de CO2 e H2S do gás natural. Líquidos iônicos – sais com
baixo ponto de fusão – foram testados como fase líquida das membranas
suportadas. Os coeficientes de permeabilidade obtidos para o CO2 e o H2S através
da membrana líquida foram extremamente altos quando comparados aos do CH4,
demonstrando que essa tecnologia é promissora para a aplicação em questão.
Cavenati, Grande e Rodrigues (2004) mensuraram a adsorção do CO2, CH4
e N2 na zeólita 13X para o range de pressões 0 a 5 MPa, nas temperaturas 298, 308
e 323K. Os modelos de Langmuir e Toth ajustaram-se bem aos valores
experimentais, e observou-se que a capacidade de adsorção do CO2 na zeólita 13X
foi muito superior à de outros gases, indicando que esse material é um ótimo
candidato para utilização na purificação do gás natural.
Wind, Paul e Koros (2004) utilizaram membranas poliméricas de poliimida
para avaliar a separação de misturas binárias de CH4 e CO2 a 35oC e pressões de
até 5.570 kPa, obtendo resultados significativamente superiores aos reportados na
literatura para membranas de acetato de celulose e outros polímeros, especialmente
quando considerados efeitos de plastificação.
Bhide, Voskericyan e Stern (1998) conduziram um estudo de síntese de
processos e avaliação econômica para avaliar sistemas híbridos para remoção de
até 40 mol% de CO2 e até 1 mol% de H2S do gás natural bruto. O processo híbrido
combinou a aplicação de módulos de membranas com colunas de absorção química
com MEA, onde as membranas foram utilizadas para a remoção grosseira (bulk)
principalmente do CO2, e o tradicional processo de absorção com MEA foi utilizado
para o polimento final do gás, de forma a atingir a especificação do gás para venda
nos Estados Unidos (≤ 2 mol% de CO2 e ≤ 4 ppm de H2S). O processo híbrido
mostrou-se

economicamente

mais

interessante

do

que

cada

processo
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individualmente. Alguns fatores importantes não considerados no estudo podem,
entretanto, alterar os resultados obtidos, como a necessidade de re-hidratação da
corrente gasosa após sua passagem pelas membranas (caso contrário a absorção
química com MEA será ineficiente) e a plastificação das membranas devido à
presença de hidrocarbonetos pesados.
Bhide e Stern (1993) avaliaram economicamente várias configurações de
processos de separação de CO2 e H2S do gás natural por membranas assimétricas
de acetato de celulose. Através de modelo matemático desenvolvido pelos autores
para simular o processo de separação por membranas, um caso-base foi avaliado
para cada configuração proposta, e custos de investimento e operacionais foram
determinados. Os melhores resultados foram obtidos para a configuração com três
estágios de permeação, onde o gás permeado do segundo estágio é recomprimido e
reciclado ao segundo estágio, e o retentato do terceiro estágio é recomprimido e
reciclado ao segundo estágio.
Kurimura, Rochelle e Sepehrnoorit (1993) desenvolveram um sistema
heurístico baseado em inteligência artificial para seleção de processos de tratamento
de gases ácidos em plantas de processamento de gás natural, onde processos
quase-ótimos são selecionados como altamente aplicáveis para um dado conjunto
de condições iniciais. Informações disponíveis na literatura e obtidas com
especialistas na área foram compiladas em um programa de computador (expert
system), onde técnicas baseadas em lógica fuzzy foram aplicadas. O programa
mostrou-se útil na seleção preliminar de processos “candidatos” mais promissores
para um dado conjunto de dados de entrada (condições e composição do gás bruto,
especificação do gás tratado).
Os

trabalhos

acadêmicos

mencionados

demonstram

uma

clara

concentração de pesquisas em processos de separação outrora classificados como
alternativos – como os processos de separação por membranas e processos de
adsorção por peneiras moleculares – em detrimento aos processos clássicos de
remoção de gases ácidos como a absorção por MEA ou a absorção por solventes
físicos, que aparentemente atingiram sua maturidade tecnológica.
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2.4 Desidratação do Gás Natural
O gás natural bruto vem saturado com vapor d’água de seu reservatório de
origem, sendo o teor de água de saturação uma função da pressão, temperatura e
composição do gás. Quanto maior a temperatura e menor a pressão, maior a
concentração de água no gás (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).
Desidratação é o nome dado ao processo utilizado para remover a água do
gás natural, com o objetivo de evitar a condensação de água livre em instalações de
transporte e processamento de gás – o que pode favorecer o aparecimento de
processos corrosivos – bem como evitar a formação dos chamados hidratos de gás
natural, compostos sólidos cujo acúmulo em tubulações e equipamentos de
processo pode provocar sérios problemas operacionais (GAS PROCESSORS
SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998). É comum a especificação do gás natural para
venda possuir um teor máximo de umidade permitido. No Brasil, conforme ilustrado
na Tabela 06, esse teor é expresso em termos de ponto de orvalho da água: -39oC
(Norte e Nordeste) a -45oC (Sul, Sudeste e Centro Oeste) a 1 atm (AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, 2008). Nos Estados Unidos da América, esse teor é
geralmente de 7 lb/(Sft3x106), ou 112 mg/Nm3 (CARROLL, 2002).
Hidratos de carbono são cristais formados pelos hidrocarbonetos de cadeia
curta existentes no gás natural, em presença de água e em condições de altas
pressões ou baixas temperaturas. Os hidrocarbonetos ficam “aprisionados” no
interior de uma estrutura cristalina em forma de tetradecaedro, dodecaedro ou
hexadecaedro, dando origem a um material sólido muito semelhante ao gelo,
conforme se pode observar na Figura 13 (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). A cinética de
formação de hidratos de gás natural é complexa e pouco conhecida, uma vez que o
processo de crescimento dos cristais é aleatório. Existem bons métodos empíricos
disponíveis para predição da temperatura de formação de hidratos a partir da
composição e pressão de um gás natural. Tais métodos estão atualmente
implementados em boa parte dos simuladores de processos comerciais (KIDNAI;
PARRISH, 2006).
Dentre os principais processos utilizados para a desidratação do gás natural
pode-se mencionar a absorção com solventes líquidos a base de glicóis, a
permeação gasosa por meio de membranas poliméricas densas e a adsorção em
meios sólidos como sílica-gel, alumina ativada ou peneiras moleculares. O processo
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mais difundido na indústria do gás natural é, entretanto, o processo de absorção
com glicóis (CARROLL, 2002; VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).

Figura 13: Hidrato coletado em gasoduto
Fonte: Vaz, Maia e Santos, 2008

Figura 14: Gaiola poliédrica dos hidratos de gás natural
Fonte: Carroll, 2002

Vários glicóis têm sido aplicados com sucesso na desidratação do gás
natural, como o monoetilenoglicol (MEG), o dietilenoglicol (DEG), o trietilenoglicol
(TEG) e o tetraetilenoglicol (TREG). Dentre esses glicóis, o TEG é de longe o
solvente mais utilizado, uma vez que reúne características que o tornam
comercialmente imbatível. Tais características são: (a) o TEG é regenerado mais
facilmente para concentrações de 98-99% através de stripping a pressão
atmosférica, em função do seu alto ponto de ebulição e elevada temperatura de
decomposição; (b) as perdas de solvente por evaporação são menores quando
comparadas com o DEG e MEG; (c) os custos de investimento e os custos
operacionais de plantas que utilizam o TEG como solvente são menores quando
comparados aos demais solventes (CARROLL, 2002; MOKHATAB; POE; SPEIGHT,
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2006). A figura abaixo ilustra um processo típico de desidratação de gás natural via
absorção com glicóis:

Figura 15: Flowsheet de unidade de desidratação através
de absorção com glicol
Fonte: Gas Processors Suppliers Association, 1998

Na desidratação através de peneiras moleculares, a água contida no gás
natural adere a uma fase sólida (a peneira molecular) por um mecanismo de
adsorção. Esse processo é normalmente utilizado quando um gás extremamente
seco é requerido (caso de processos criogênicos), uma vez que peneiras
moleculares são capazes de desidratar o gás a teores da ordem de 1 ppm (1
mg/Nm3). Normalmente, de forma a reduzir o tamanho da unidade de desidratação
por peneiras moleculares, o gás é previamente tratado em uma unidade clássica de
absorção com TEG. Como se trata de um processo tipo batelada, onde as peneiras
moleculares vão sendo saturadas de água ao longo do tempo, esse tipo de unidade
é projetado com pelo menos duas colunas de adsorção: uma “em linha” com o
processo e a outra sendo regenerada (quando a água adsorvida anteriormente é
removida) através da aplicação de calor promovida por um gás aquecido. A peneira
molecular mais utilizada na indústria do gás natural é a do Tipo 4A (CARROLL,
2002). O flowsheet ilustrado na Figura 16 exemplifica uma típica unidade de
desidratação de gás natural por peneiras moleculares.
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Figura 16: Flowsheet de unidade de desidratação através de
peneiras moleculares
Fonte: Gas Processors Suppliers Association, 1998

Darwish e Hilal (2008) simularam uma planta típica de desidratação de gás
natural com TEG, através do simulador de processos Aspen Plus. A partir de um
caso-base cujas condições operacionais foram extraídas de um caso real (unidade
de processamento da Abu Dhabi Company for Onshore Operations, nos Emirados
Árabes Unidos) os autores estudaram os efeitos de diferentes parâmetros de
entrada e condições operacionais para a coluna de absorção, stripper e demais
equipamentos da planta, nas emissões atmosféricas de compostos voláteis
orgânicos (VOC), perdas de TEG e ponto de orvalho do gás desumidificado. Em
uma fase subsequente do trabalho, através da utilização de técnicas de redes
neurais artificiais (ANN – artificial neural networks), os autores estudaram respostas
a perturbações no range de -20% a +20% nos principais parâmetros operacionais da
planta, de forma a obter um diagnóstico de falhas (fault diagnosis). Concluíram que o
teor de água do gás desidratado é mais sensível a perturbações na vazão de gás
úmido alimentado do que a variações na vazão de circulação de solvente.
Concluíram também que as perdas de TEG são mais sensíveis à pressão de
operação da torre absorvedora, e que as emissões de VOC são profundamente
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afetadas pela temperatura do solvente “rico” (saída do absorvedor) e pela vazão do
gás de stripping.
Twu, Tassone, Sim e Watanasiri (2005) desenvolveram uma equação de
estado avançada para modelar o sistema TEG-água, visando a aplicação em
processos de desidratação de gás natural. A equação cúbica desenvolvida pelos
autores representou adequadamente o sistema binário TEG-água, sendo também
utilizada com sucesso para o cálculo do ponto de orvalho e teor de umidade do gás
natural.
Darwish, Al-Mehaideb, Braek e Hughes (2004) simularam, através do
simulador de processos Aspen Plus, uma unidade de desidratação de gás natural
via absorção com TEG, com a intenção de investigar os efeitos do modelo
termodinâmico empregado na confiabilidade dos resultados da simulação. Utilizaram
as conhecidas equações de estado Peng-Robinson (PR) e Redlich-Kwong-Soave
(RKS) associadas a diversas equações para predição de regras de mistura,
comparando assim os resultados obtidos nas simulações com dados de campo
extraídos de uma unidade real. Resultados bastante diferentes foram encontrados
para as diferentes equações de estado e regras de mistura utilizadas. Nenhum
modelo individualmente forneceu os melhores resultados em todo o range de
variáveis aplicado para as variáveis de entrada. De forma geral, entretanto, a
equação de estado Predictive Soave-Redlich-Kwong-Gmehling (PRKS) com a regra
de mistura Modified-Huron-Vidal (MHV2) apresentou resultados mais próximos aos
dados reais obtidos em campo.
A Environmental Protection Agency (2003), órgão ambiental norteamericano, visando minimizar as emissões atmosféricas de metano, compostos
orgânicos voláteis (VOC) e outros poluentes perigosos oriundos de plantas de
desidratação de gás natural baseadas em absorção com glicóis, instituiu um
programa de incentivo para que as empresas utilizassem tecnologias à base de
dissecantes sólidos. Segundo análises econômicas feitas pela agência, uma unidade
de desidratação a glicol com capacidade para tratar 1 milhão de pés cúbicos por dia
de gás poderia economizar até US$4.403 por ano em gás combustível e outros
custos operacionais e de manutenção caso mudasse sua tecnologia para
dissecantes sólidos. Além disso, reduziria suas emissões de metano em até 564.000
pés cúbicos por ano. Os dissecantes sólidos recomendados pela EPA são o cloreto
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de cálcio, cloreto de potássio e cloreto de lítio, e um esquema típico de um
“desidratador” (vaso de pressão com material dissecante) é ilustrado na Figura 17:

Figura 17: Desidratador a leito sólido
Fonte: Environmental Protection Agency, 2003

Gandhidasan, Al-Farayedhi e Al-Mubarak (2001) apresentaram uma análise
do projeto de uma unidade de desidratação de gás natural por adsorção – utilizando
como adsorventes a sílica-gel, alumina ativada e peneiras moleculares tipo 4A e 5A
– com capacidade para tratar 1x106 Nm3/dia de gás. Segundo os autores, apesar de
teoricamente existirem várias técnicas para desidratação do gás natural, apenas
duas são atualmente empregadas com sucesso na indústria, em virtude de sua
eficiência e viabilidade econômica: a absorção com dissecantes líquidos (glicóis) e a
adsorção em meio sólido. Apesar de reconhecerem a aceitação praticamente
universal das unidades de desidratação por absorção com glicóis como a tecnologia
mais economicamente eficaz, os autores justificam sua escolha por um sistema com
duas torres de adsorção (em esquema de operação idêntico ao ilustrado na Figura
15) em função das potenciais emissões atmosféricas inerentes ao processo de
absorção com glicóis e da relativa complexidade na operação dessas unidades,
quando comparadas ao processo por adsorção. Equações de projeto (teóricas e
semi-empíricas) são apresentadas para o projeto dos adsorvedores, bem como para
o dimensionamento das condições operacionais do gás de regeneração. Os autores
concluíram que a sílica-gel é o material adsorvente mais versátil para a desidratação
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do gás natural, e que a massa de dissecante requerida é inversamente proporcional
à pressão de alimentação do gás (até o limite de 6 MPa, quando um aumento na
pressão praticamente não altera a massa de adsorvente requerida).
Baker e Lokhandwala (2008) analisaram o atual status da aplicação de
tecnologias de separação por membranas na desidratação do gás natural. Segundo
os autores, o baixo custo e a extensa aceitação industrial dos sistemas de
desidratação via absorção com glicóis tem sido uma difícil barreira competitiva para
os processos por membranas. O problema não é a produção de membranas
adequadas a essa aplicação, e sim a perda de metano junto ao vapor de água
permeado. Esse fato faz com que processos de desidratação por membranas na
indústria do gás natural fiquem restritos a alguns nichos, como em operações
offshore (plataformas), onde considerações sobre espaço e peso favorecem essas
soluções.
Karimi e Abdi (2008) propõem um peculiar processo de desidratação seletiva
de gás natural a alta pressão utilizando-se bicos supersônicos (supersonic nozzles).
A passagem do gás por esses dispositivos provoca queda em sua pressão e
temperatura, resultando na condensação da água (e possivelmente de alguns
hidrocarbonetos mais pesados). Uma grande desvantagem desse método é a queda
de pressão através do bico, o que requer que o gás seja comprimido para que as
próximas etapas de tratamento sejam executadas e possa ser injetado na rede de
gás especificado para venda. O trabalho dos autores teve por foco a predição do
comportamento do escoamento e da posição da onda de choque para um bico
supersônico com uma determinada dimensão. Através da conjugação de um
simulador de processos comercial (Aspen Hysys 2006) e um ambiente de
programação numérica (MATLAB versão 7.0.4) os autores analisaram várias
alternativas operacionais para o processo, e concluíram que é potencialmente
possível desidratar-se gás natural a pontos de orvalho da água muito baixos
utilizando-se bicos supersônicos comerciais, recomendando a aplicação desse
processo em situações onde exista escassez de espaço para a aplicação de
técnicas tradicionais de desidratação (caso de plataformas de exploração offshore).
Um fluxograma esquemático para o processo proposto é apresentado na Figura 17 a
seguir:
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Figura 18: Fluxograma de unidade supersônica de
desidratação de gás natural
Fonte: Karimi e Abdi, 2008

2.5 Extração de Líquidos de Gás Natural
Normalmente, o gás natural é processado para remoção de hidrocarbonetos
líquidos da corrente gasosa. Esses hidrocarbonetos líquidos, comumente referidos
como Líquidos de Gás Natural (LGN), incluem o etano, propano, butanos e gasolina
natural (hidrocarbonetos com mais do que cinco carbonos). A remoção de LGNs não
é apenas motivada pela necessidade de se especificar o gás natural para venda1,
mas também porque os LGNs são uma importante fonte de receita, já que possuem
maior valor de mercado quando separados do que quando constituintes da corrente
gasosa (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). No Brasil, especialmente, um produto
de grande valor de mercado extraído do gás natural é o Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP, denominação generalizada para o propano, butanos ou misturas desses
compostos), importante combustível domiciliar cujo mercado interno é abastecido
parcialmente por importações, o que faz com que qualquer aumento na produção
interna desse produto gere economia direta de divisas para o país. Por outro lado, a
gasolina natural (C5+) extraída do gás natural brasileiro tem como principal destino a
injeção em correntes de petróleo, pelo fato de não possuir especificação bem
definida e não ter, consequentemente, aplicação mais nobre. O mais novo produto
derivado do processamento do gás natural no Brasil é o etano petroquímico,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
   Em

função do fenômeno de condensação retrógrada do gás natural, descrito no item 2.2
deste capítulo, o ponto de orvalho de hidrocarbonetos deve ser ajustado. Caso contrário, a
condensação de líquidos de gás natural nos gasodutos de transferência e na rede de
distribuição implicaria em sérios problemas operacionais e de segurança.	
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utilizado como matéria-prima de base na fabricação de polietilenos de várias
densidades no Pólo Gás Químico do Rio de Janeiro (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008).
De acordo com Gas Processors Suppliers Association (1998), Mokhatab,
Poe e Speight (2006) e Vaz, Maia e Santos (2008), os processos atualmente
utilizados para remoção de LGNs do gás natural – seja para simples ajuste do ponto
de orvalho de hidrocarbonetos, seja para extração profunda visando comercialização
desses produtos – são o Processo Refrigeração Simples, o Processo JouleThomson, o Processo Absorção Refrigerada e o Processo Turbo-Expansão. Fatores
técnico-econômicos como qualidade requerida do gás processado, curva de
produção do reservatório, vazão e pressão do gás disponível, proximidade de
centros consumidores e tempo de retorno do capital investido são responsáveis pela
escolha do processo. A seguir uma breve descrição dos processos é apresentada:
O

processo

Joule-Thomson

tem

como

principal

característica

sua

simplicidade. A expansão isentálpica do gás através de uma válvula provoca queda
em sua temperatura, com consequente condensação de LGNs. Como a eficiência do
processo na recuperação de LGNs depende da pressão disponível do gás, esse
processo é normalmente utilizado para simples acerto do ponto de orvalho, e mesmo
nesses casos a especificação do gás para venda pode não ser atingida (é o caso de
gases ricos em hidrocarbonetos mais pesados que o metano). Dependendo da
pressão do gás disponível, visando proporcionar maior robustez ao processo e
garantir a especificação do gás para venda, é prática comum comprimir-se
previamente o gás antes da expansão Joule-Thomson. Um fluxograma típico para
esse processo é apresentado na Figura 19.
O processo de Refrigeração Simples, também chamado de Refrigeração
Mecânica ou Refrigeração Externa, é também considerado um processo simples.
Esse tipo de unidade, a exemplo das unidades tipo Joule-Thomson, tem como
principal objetivo especificar o gás natural para venda, muito mais do que extrair
LGNs para fins comerciais. Seu fundamento termodinâmico baseia-se na redução de
temperatura do gás através da troca térmica com um fluido refrigerante –
normalmente propano em um ciclo de refrigeração convencional – e consequente
condensação dos LGNs. Um fluxograma típico para esse processo é apresentado na
Figura 20.
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Figura 19: Processo Joule-Thomson
Fonte: Vaz, Maia e Santos, 2008

Figura 20: Processo Refrigeração Simples
Fonte: Gas Processors Suppliers Association, 1998

O processo de Absorção Refrigerada é uma evolução do processo chamado
de Absorção Simples, este último o processo mais antigo e menos eficiente para
recuperação de LGNs, onde o gás a ser processado é colocado em contato com um
solvente absorvedor (normalmente um óleo leve na faixa da aguarrás, com grande
afinidade por hidrocarbonetos) em uma coluna de absorção. De forma a melhorar a
eficiência do processo, as antigas plantas foram quase que em sua totalidade
modificadas pela inserção de um ciclo de refrigeração a propano (daí o nome
Absorção Refrigerada). Como se tratam de plantas caras e de operação complexa,
com dificuldade de predição de sua eficiência em longo prazo em função da
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deterioração do solvente de absorção, raramente são construídas novas unidades
com esse tipo de tecnologia hoje em dia.
O Processo Turbo-Expansão é o processo mais eficiente atualmente
utilizado no processamento de gás natural, pois é o processo que produz as mais
baixas temperaturas (<-95 oC). É capaz de extrair praticamente todo o propano da
corrente gasosa, e é o processo com melhor eficiência na recuperação de etano.
Baseia-se na expansão isentrópica do gás através de uma turbina (turbo-expansor)
com a realização de trabalho, onde o trabalho produzido é aproveitado para
movimentar um compressor responsável pela re-compressão do gás produzido. É
um processo com alto custo de investimento e bastante complexo em sua operação,
sendo normalmente aplicado para unidades com capacidade nominal superior a
2.500.000 m3/dia e que tenham por objetivo recuperar o máximo possível de LGNs,
para que tenham retorno financeiro adequado. Um fluxograma de processo
simplificado é ilustrado na Figura 21:

Figura 21: Processo Turbo-Expansão
Fonte: Kidnay e Parrish, 2006
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Rodriguez e Diaz (2007) estudaram o comportamento dinâmico de uma
unidade de processamento do tipo turbo-expansão, com foco nos trocadores de
calor contracorrente com mudança de fase e subsequentes vasos de separação a
alta pressão. Desenvolveram modelo matemático a partir de equações de balanço
de energia, de estado (SRK, Soave-Redlich-Kwong), de escoamento e de projeto. O
modelo determinou perfis espaciais e temporais ótimos para as variáveis de
processo (vazão, pressão e temperatura) e abundantes informações para o
escoamento bifásico nos trocadores de calor e vasos de separação de fluidos.
Konukman e Akman (2005) investigaram, através de simulação rigorosa com
o simulador de processos Hysys, aspectos de flexibilidade e operabilidade de uma
rede de trocadores de calor de uma planta de processamento de gás natural pelo
processo turbo-expansão. Os autores concluíram que qualquer análise da rede de
trocadores baseada em valores nominais das propriedades físicas produziria
resultados errôneos devido a variações significativas dos calores específicos,
justificando assim a utilização de uma ferramenta de simulação rigorosa de
processos.
Gomes e Maciel (1996) utilizaram o simulador de processos Hysys para
simular uma unidade de processamento de gás natural existente da Petrobrás
(Petróleo Brasileiro S.A.), que utiliza o processo absorção refrigerada, visando
estudar a otimização energética da planta e a redução do peso molecular do óleo de
absorção. Quatro simulações foram realizadas, utilizando em cada uma métodos
termodinâmicos e condições operacionais diferentes, a saber: (1) correlação de
Chao-Seader, óleo como sendo uma fração do petróleo e condições operacionais de
projeto; (2) o mesmo que (1), porém utilizando Peng-Robinson como correlação
termodinâmica; (3) correlação de Peng-Robinson, óleo como fração do petróleo e
cargas térmicas de projeto; (4) igual a (2), porém com óleo como uma mistura de
nonano, decano e undecano. A simulação número 2 foi a que mais se aproximou
dos dados reais de planta, porém produziu carga térmica superior à disponível na
realidade para o resfriamento do óleo de absorção, o que motivou a simulação
número 3. A caracterização do óleo de absorção como uma mistura de
hidrocarbonetos de composição conhecida, conforme feito na simulação 4,
demonstrou-se mais realista quanto às taxas de recuperação de etano, quando
comparadas aos dados reais de planta.
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Bandoni, Eliceche, Mabe e Brignole (1989) desenvolveram metodologia para
a seleção de processos de extração de etano e demais LGNs do gás natural. Os
processos considerados no estudo foram o Joule-Thomson, Turbo-Expansão,
Refrigeração Externa ou combinações dos três anteriores. Dividindo o processo de
extração de LGNs em dois setores (Setor I: compressão, recompressão e troca
térmica atmosférica; Setor II: separação, expansão, refrigeração e troca térmica
abaixo da temperatura ambiente) foram estabelecidas equações de balanço de
massa e energia, a partir das foram estabelecidos guidelines para a seleção entre os
processos. Em linhas gerais, para uma dada taxa de recuperação de etano
desejada, os autores concluem que:
•

Se a mínima carga de refrigeração externa requerida é nula, os
processos Joule-Thomson e Turbo-Expansão são alternativas
potencialmente factíveis;

•

Se o trabalho de expansão removido do sistema é muito superior à
mínima carga de refrigeração externa requerida, então o processo
Turbo-Expansão é uma alternativa factível;

•

Se o trabalho de expansão removido do sistema é igual à mínima
carga de refrigeração externa requerida, o processo TurboExpansão conjugado com Refrigeração Externa será a única
alternativa possível;

•

Se o trabalho de expansão removido do sistema é muito menor à
mínima carga de refrigeração externa requerida, o processo TurboExpansão não é aplicável, sendo a única alternativa factível a
Refrigeração Externa.

Schultz e Peinemann (1996) pesquisaram possíveis materiais poliméricos
para aplicação em processos de separação por membranas na separação de
hidrocarbonetos superiores do gás natural. Após testar aproximadamente 40
materiais

diferentes,

dois

demonstraram-se

particularmente

promissores:

o

polioctilmetilsiloxano (POMS) e o politrimetilsilipropino (PTMSP). As propriedades de
transporte dos dois materiais em função dos parâmetros de processo temperatura,
pressão e composição da alimentação foram investigadas. Membranas à base de
POMS e PTMSP apresentaram seletividades butano/metano maiores do que 12.
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Segundo os autores, apesar de potencialmente aplicáveis a esse tipo de processo, o
atual preço e disponibilidade desses materiais dificulta sua aplicação industrial. Os
autores

recomendam

ainda

pesquisas

posteriores

que

visem

estudar

o

envelhecimento destas membranas em situações reais em plantas industriais, e seu
efeito no desempenho das mesmas.
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MÉTODOS
Para o desenvolvimento do presente trabalho, de forma a atingir os objetivos

enunciados no Capítulo 1, a metodologia descrita neste capítulo foi aplicada. Antes
da descrição da metodologia propriamente dita, entretanto, é conveniente a
delimitação do escopo do trabalho dentro do contexto de uma unidade de
processamento de gás natural. O diagrama de blocos exibido abaixo ilustra as
principais etapas do processo de produção e upgrade do gás natural, desde sua
extração do reservatório de óleo e gás até a entrega dos produtos finais
especificados.

Figura 22: Diagrama de blocos - extração e tratamento de gás natural

Apenas os blocos preenchidos (em cinza) no diagrama foram objeto de
estudo neste trabalho. Os processos analisados dentro de cada bloco, para os quais
foi aplicada a metodologia proposta no Capítulo 1, foram:
•

Remoção de gases ácidos:
o Absorção química com metiletanolamina (MEA)
o Absorção física com poliglicóis (Selexol)
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•

Desidratação:
o Absorção com trietilenoglicol (TEG)
o Adsorção em leito sólido (sílica-gel)

•

Extração de líquidos de gás natural (LGN):
o Processo Joule-Thomson
o Processo Joule-Thomson refrigerado
o Processo turbo-expansão

A escolha dos processos acima relacionados para a aplicação da
metodologia proposta no presente trabalho foi baseada na relevância das
tecnologias em cada etapa de processamento do gás natural. Além disso, uma vez
que se procurou analisar todas as principais etapas (remoção de gases ácidos,
desidratação e extração de LGNs), um número limitado de tecnologias dentro de
cada etapa pôde ser analisado, caso contrário a extensão do trabalho e o tempo
requerido para desenvolvê-lo extrapolariam em muito os limites esperados para um
trabalho desse tipo.
No caso da etapa “remoção de gases ácidos”, a tecnologia baseada em
absorção química com MEA foi selecionada para análise por se tratar da tecnologia
mais madura e difundida para essa finalidade na indústria do gás natural (SPEIGHT,
2007; VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Tecnologias baseadas em absorção com
solventes físicos têm sido aplicadas para remoção de gases ácidos do gás natural
há mais de 30 anos, constituindo-se em alguns casos em uma alternativa
economicamente viável à absorção química com MEA, sendo o processo Selexol um
dos mais aplicados mundialmente (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2002), o que
motivou a escolha do mesmo para análise. Tecnologias alternativas às baseadas em
absorção com solventes têm sido estudadas e aplicadas com sucesso na indústria
do gás natural, conforme apresentado no Capítulo 2 deste trabalho. Dentre estas, as
mais promissoras são as baseadas em processos de separação por membranas
(BHIDE; STERN, 1992). Infelizmente não foi possível o estudo desta classe de
processos em função da limitação da ferramenta utilizada para simulação (vide item
3.4 mais adiante), cuja versão utilizada no presente trabalho não possui recurso
capaz de simular um módulo de separação por membranas.
Quanto à etapa “desidratação”, a escolha da tecnologia absorção com
glicóis deveu-se ao fato desta ser o método comprovadamente mais utilizado e
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eficaz para desidratação de gás natural (TWU; TASSONE; SIM; WATANASIRI,
2005; DARWISH; HILAL, 2008), tendo o trietilenoglicol (TEG) ganho aceitação
quase universal como o glicol mais custo-efetivo graças à sua alta higroscopia e alta
confiabilidade operacional quando comparado aos demais glicóis (GANDHIDASAN;
AL-FARAYEDHI; AL-MUBARAK, 2001). Dissecantes sólidos como a alumina
ativada, a sílica-gel e as peneiras moleculares à base de alumino-silicatos têm sido
comercialmente utilizados com sucesso para desidratação de gás natural, sendo
atualmente uma das poucas alternativas viáveis para este tipo de operação, já que
processos

baseados

em

membranas

ainda

apresentam

sérios

problemas

operacionais, principalmente devido à plastificação ocasionada pela condensação de
hidrocarbonetos (KIDNAY; PARRISH, 2006).
Por fim, para a etapa de “extração de LGNs”, os processos escolhidos para
análise (Joule-Thomson e turbo-expansão) representam os processos atualmente
mais aplicados para tal finalidade (BANDONI; ELICECHE; MABE; BIGNOLE, 1989;
VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). A tecnologia baseada em absorção em óleo leve,
pioneira em tal aplicação, foi ao longo do tempo sendo otimizada para o que se
passou a denominar de absorção refrigerada. Entretanto, trata-se de tecnologia de
difícil operação e alto custo, e apesar de ainda hoje existirem algumas plantas que a
utilizam, novos projetos na área de gás natural nem ao menos cogitam a sua
utilização (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Pelos motivos de tempo e extensão do
trabalho já explanados anteriormente não foram efetuadas análises sobre processos
híbridos para extração de LGNs.

3.1 Caso Base
De forma a permitir uma comparação técnica e econômica entre os
processos selecionados para análise, um caso-base foi utilizado, a partir do qual
cada processo foi dimensionado. O caso-base representa o gás bruto e úmido
(saturado de vapor de água) efluente do separador trifásico (óleo-água-gás) de um
reservatório de produção de óleo e gás, conforme se observa na Figura 22. As
características do caso-base são apresentadas na tabela a seguir:
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Tabela 07: Características do gás bruto a ser utilizado como caso-base
Fonte: Adaptado de Darwish, Al-Mehaideb, Braek e Hughes, 2004
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
PRESSÃO (kPa)
o

TEMPERATURA ( C)

COMPOSIÇÃO (%mol)

4.300

CO2

8,47

C3 H8

9,84

C7H16

0,07

38

H2 S

0,03

i-C4H10

1,56

C8H18

0,01

VAZÃO MÁSSICA (kg/h)

14.500

N2

0,09

n-C4H10

3,26

VAZÃO MOLAR (kmol/h)

558,3

H2 O

0,19

i-C5H12

0,55

PESO MOLECULAR

25,97

CH4

61,62

n-C5H12

0,63

FRAÇÃO VAPOR

1,00

C2 H6

13,50

C6H14

0,18

C9

+

traços

3.2 Especificação dos Produtos
Além do gás bruto utilizado como matéria-prima, para o dimensionamento de
cada processo é necessária também a especificação dos produtos finais obtidos. A
especificação do gás natural purificado (“gás para venda”) utilizada no presente
trabalho foi a especificação atualmente vigente no Brasil, determinada pela Agência
Nacional do Petróleo e apresentada no Capítulo 2. As especificações dos líquidos de
gás natural (LGNs) obtidos (etano, propano, butanos e gasolina natural) são as
apresentadas a seguir:
Tabela 08: Especificação do etano
Fonte: Gas Processors Suppliers Association, 1998
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Tabela 09: Especificação do Propano, Butano e suas misturas (GLP)
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, 2004

Tabela 10: Especificação da Gasolina Natural (C5+)
Fonte: Gas Processors Suppliers Association, 1998
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3.3 Pressão de Operação dos Gasodutos
A pressão na qual o gás natural especificado deverá ser injetado nos
gasodutos de distribuição é importante parâmetro de projeto. Os custos de
compressão são elevados, e os diversos processos de tratamento a que o gás bruto
é submetido podem provocar grande queda de pressão em relação à pressão
original do reservatório. Um processo de tratamento muito eficiente que provoque
elevada perda de carga implicará grande dispêndio de energia para compressão do
gás tratado até a pressão de operação do gasoduto. Assim, para efeito de
comparabilidade entre os processos, é importante fixar a pressão do gasoduto de
destino. Para o presente trabalho, foi considerada a pressão típica de 8000 kPa
(MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006).

3.4 Análise dos Processos
Uma vez estabelecidas as condições de entrada (caso-base) e de saída
(especificações dos produtos), os processos acima relacionados foram analisados
da seguinte forma:
a) Para cada processo foi construído um modelo para simulação por
computador, através do software Hysys 3.2, da Aspen Technologies Inc.
As simulações permitiram determinar o balanço material e energético dos
processos, assim como as condições operacionais e propriedades físicoquímicas de todas as correntes envolvidas;
b) De posse dos resultados acima, os principais equipamentos de processo
puderam ser dimensionados com o auxílio das ferramentas de
dimensionamento existentes no Hysys, e o consumo de utilidades
(energia elétrica, vapor de aquecimento, água de resfriamento etc.)
determinado. Uma Lista de Equipamentos e uma Lista de Consumo de
Utilidades foram geradas nesta fase, para cada processo;
c) A partir da Lista de Equipamentos, uma estimativa de investimento de
capital foi confeccionada, através da aplicação do método fatorial
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detalhado apresentado em Towler e Sinnott (2008), e reproduzido
resumidamente na Tabela 11;
d) Conforme se observa na Tabela 11, a base para a estimativa de
investimento é o custo de aquisição dos principais equipamentos de
processo. Esse custo foi estimado por meio das tabelas apresentadas em
Towler e Sinnott (2008) e Sinnott (2003), onde o custo é apresentado
como função de uma dimensão característica do equipamento, dentro de
um range de capacidades pré-estabelecido. Os custos de cada
equipamento assim determinados foram atualizados através da aplicação
do Chemical Engineering Index, transpostos para o Brasil através da
utilização do fator de localização conveniente – igual a 1,14 de acordo
com Towler e Sinnott (2008) – e convertidos para Reais em Abril de 2009
através da taxa de câmbio correspondente;
Tabela 11: Fatores típicos para estimativa de custo de capital fixo de projetos
Fonte: Towler e Sinnott, 2008

e) A partir da Lista de Consumo de Utilidades citada no item “b” acima, o
custo operacional associado ao consumo de utilidades pôde ser
determinado para cada processo. Os custos unitários das utilidades
utilizados no presente trabalho foram extraídos de Sinnott (2003) e
reproduzidos na Tabela 12;
f) O metano “perdido” em cada processo também foi computado como um
custo operacional. A partir dos resultados dos balanços materiais de cada
processo – onde as perdas de metano puderam ser estimadas – e com
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base no preço médio do gás natural para as distribuidoras praticado no
Brasil (ilustrado na Tabela 13), tais perdas puderam ser traduzidas em
moeda corrente.
Tabela 12: Custo de utilidades. Valores típicos.
Fonte: Sinnott, 2003

Tabela 13: Preços médios de combustíveis praticados no Brasil.
Fonte: Agência Nacional do Petróleo, 2009

g) Outros custos operacionais como manutenção, tratamento de água e
efluentes, mão-de-obra (direta e indireta), impostos e taxas, seguros,
licenças e royalties não foram avaliados no presente trabalho.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1

Remoção de Gases Ácidos

4.1.1

Absorção Química com Metiletanolamina (MEA)

4.1.1.1 Fluxograma do Processo:

Figura 23: Flowsheet do processo de remoção de gases ácidos via
absorção com MEA
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4.1.1.2 Descrição do Processo:
Gás natural bruto é alimentado pelo fundo da coluna de absorção T-100,
onde entra em contato com uma solução aquosa de MEA (20% em massa) em
contracorrente. Gases ácidos (CO2 e H2S) são prioritariamente absorvidos pela
solução líquida, saindo o gás natural pelo topo da T-100 praticamente isento
desses contaminantes. A solução de MEA rica em gases ácidos efluente do fundo
da coluna é submetida a um flash no vaso V-101, onde a súbita queda de pressão
provoca o desprendimento de parte dos gases anteriormente absorvidos. A
regeneração final da solução de MEA é feita através da coluna de stripping T-101,
onde a corrente de vapor de água gerada pelo reboiler dessa coluna arrasta os
gases remanescentes na corrente líquida para o topo da mesma, onde o vapor é
condensado e retornado para a coluna e os gases ácidos (incondensáveis)
efluentes do topo enviados para queima em um flare ou para uma unidade de
recuperação de enxofre. A solução de MEA regenerada (pobre em gases ácidos) e
quente que sai pelo fundo da coluna T-101 é pré-resfriada através do trocador de
calor E-100 (onde MEA rica fria troca calor com MEA pobre quente, como medida
de integração energética) e resfriada até temperatura próxima da ambiente através
do E-101 (que utiliza água de resfriamento como meio refrigerante), sendo então
bombeada para a coluna de absorção T-100, reiniciando assim o ciclo absorçãoregeneração. As perdas de água por evaporação (topo do vaso V-101 e coluna T101) são repostas ao sistema para que a concentração da solução de MEA seja
mantida constante.

4.1.1.3 Balanços de Massa e Energia:
Para determinação dos balanços material e energético, o flowsheet
ilustrado na Figura 23 foi simulado através do software Hysys, tendo como
principais dados de entrada a corrente no 1 (caso-base conforme descrito no
capítulo anterior), a vazão de circulação e composição da solução de MEA, a
temperatura de topo e carga térmica da coluna regeneradora T-101. Os principais
resultados do balanço material e energético são apresentados na tabela a seguir.
O report completo da simulação é apresentado no Apêndice A.
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Tabela 14: Resultados da simulação do processo de remoção de gases ácidos via
absorção química com MEA

Valor Obtido

Valor
Recomendado ou
Especificado

Referência

Teor de H2S no gás
“adoçado” (corrente 5)

2,0% mol

< 3,0% mol

Resolução ANP no.
16/2008

Teor de CO2 no gás
“adoçado” (corrente 5)

1,1 ppm mol

< 7 ppm mol

Resolução ANP no.
16/2008

35,4 m3/h

-

Vide nota a

Carga de gases ácidos na
entrada da coluna T-100

0,39 mol/mol MEA

0,33 a 0,50

Vide nota a

Temperatura de fundo da
coluna T-101

124oC

< 126 oC

Vide nota b

Temperatura de topo da
coluna T-101

60oC

54 a 63 oC

Vide nota c

Temperatura entrada de
solvente na coluna T-100

35oC

< 46oC

Vide nota e

Resultado

Vazão de circulação de
solvente (solução MEA)

Gases ácidos para flare
(corrente 18)
Perdas de metano
(corrente 18)
Consumo energético
específico do processo

1711 kg/h
88,6% CO2
0,4% H2S
12,5 kg/h
(0,2% do C1
alimentado)
8540 kJ/kg gases
ácidos removidos

-

-

-

-

-

Vide nota f

a) a vazão de circulação de MEA foi monitorada em função do parâmetro
AG (carga de gás ácido) descrito em Mokhatab, Poe e Speight (2006)
de acordo com a seguinte expressão:
Q=

k(QG )(MF)
ρ(WF)(AG)

onde Q é a vazão de circulação de amina em gal/min, k é uma constante
(112 para MEA), QG é a vazão de gás em 106 Sft3/dia, MF é a fração
€
molar total de gás ácido na entrada, WF é a fração mássica de amina na
solução, ρ é a densidade da solução em lb/gal a 60oF e AG é a carga de

	
  

68

gás ácido, em molgás

ácido/molamina.

De acordo com Gas Processors

Suppliers Association (1998), valores recomendados para projeto de
novas unidades são WF=20% e AG=0,33 – 0,50 molgás

ácido/molMEA,

de

forma a proporcionar unidades eficientes porém sem provocar taxas de
corrosão excessivas aos equipamentos em função do caráter agressivo
da solução de MEA. Esses parâmetros foram monitorados pelo
simulador através da função spreadsheet, que permite a importação de
valores das correntes, efetuação de cálculos com os dados importados e
exportação dos resultados obtidos para utilização como input em outras
correntes.
b) a carga térmica do refervedor da coluna regeneradora T-101 foi
ajustada de tal forma que a temperatura do fundo da mesma não
ultrapassasse os 126oC, pois de acordo com Vaz, Santos e Maia (2008)
temperaturas superiores a esse valor podem acelerar a degradação da
MEA por ação do CO2, além de não contribuírem para a melhoria do
desempenho do processo de regeneração deste solvente;
c) a temperatura de saída do condensador de topo da coluna
regeneradora

T-101

foi

mantida

entre

54

e

63oC,

conforme

recomendado por Mokhatab, Poe e Speight (2006) para minimização de
perdas de vapor de água;
d) o modelo termodinâmico utilizado na simulação foi o de Li-Mather,
recomendado para sistemas de absorção química de gases em
soluções de aminas (ASPEN TECHNOLOGY INC., 2005);
e) a temperatura de entrada de solvente de absorção na coluna T-100 foi
ajustada de modo a não exceder entre 6 a 8oC em relação à
temperatura de entrada do gás bruto. O aumento da temperatura da
MEA no topo da coluna modifica o equilíbrio termodinâmico das reações
de neutralização, com consequente aumento do teor de H2S no gás
tratado;
f) o consumo específico de energia calculado para o processo em questão
considerou, além das correntes de energia alimentadas ao processo
(bomba de circulação P-110, refervedor da coluna T-101), também as
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correntes de energia removidas do processo (resfriador de solvente E101, condensador da coluna T-101), pois a remoção de energia nesses
casos também implica em consumo energético (ventilador e bomba de
circulação da torre de resfriamento). Este parâmetro serviu para
comparação com outros processos de remoção de gases ácidos, como
se poderá verificar mais adiante;
g) de forma a automatizar a introdução de alguns dados de entrada
necessários à solução do problema de simulação, foi utilizada a
ferramenta Set-Point contida no Hysys 3.2. Conforme ilustrado no
flowsheet

(Figura

23),

o

bloco

SET-1

é

responsável

por

automaticamente ajustar a pressão de descarga da bomba de
circulação P-100, de tal forma que esta seja igual à pressão de
alimentação do gás bruto pelo fundo da coluna T-100, mais a perda de
carga do gás ao longo da coluna (igual a 30 kPa). O bloco SET-2, por
sua vez, ajusta a pressão de alimentação da água de make-up (corrente
14) de tal forma que esta seja igual à pressão da corrente 13 (onde a
água de make-up é injetada). Por fim, o bloco SET-3 faz com que a
vazão mássica da corrente 15 (reciclo de solvente) seja igual à vazão
mássica da corrente 4 (input da simulação), de tal forma que a vazão
mássica da corrente 14 de água de make-up – que representa a
reposição da água perdida pelo topo do vaso de flash V-101 e pelo topo
da coluna T-101 – seja automaticamente determinada pelo simulador.

4.1.1.4 Lista de Equipamentos:
Conforme apresentado no Capítulo 3 do presente trabalho, a partir dos
resultados do balanço material e energético obtidos através da simulação os
principais equipamentos de processo puderam ser dimensionados com o auxílio
das ferramentas de dimensionamento do simulador. Os principais equipamentos de
processo e suas dimensões características para o processo de remoção de gases
ácidos por absorção química com MEA são apresentados na tabela a seguir, sendo
sua memória de cálculo detalhada apresentada no Apêndice B.
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Tabela 15: Lista dos principais equipamentos – remoção de gases ácidos pelo processo
por absorção química com MEA
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de Construção

2

Aço-inox AISI 304 (casco
e tubos)

2

Aço carbono (casco) /
Aço-inox AISI 304 (tubos)

2

Aço carbono (casco) /
Aço-inox AISI 304 (tubos)

2

Aço carbono (casco) /
Aço-inox AISI 304 (tubos)

E-100

Trocador de calor MEA rica /
MEA pobre

Casco-tubos

Área 78,54 m , pressão de projeto 300
kPa (casco) e 400 kPa (tubos)

E-101

Resfriador de solução de MEA
rica

Casco-tubos

Área 86,71 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 400 kPa (tubos)

E-102

Refervedor da coluna T-101

Kettle

Área 22,62 m , pressão de projeto 300
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

E-103

Condensador da coluna T-101

Casco-tubos

Área 10,93 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 400 kPa (tubos)

P-100

Bomba de circulação de
solução de MEA

T-100

Coluna de absorção
(contatora)

T-101

Coluna de stripping
(regeneradora)

V-101

V-102

3

Vazão 40 m /h, altura manométrica
420 m.c.a.

Aço-inox AISI 304

Recheio

Diâmetro 0,91 m, altura recheio 9,74
m, HETP=0,49 m, Eff.=70%, pressão
de projeto 5000 kPa

Aço-inox AISI 304

Recheio

Diâmetro 0,91 m, altura recheio 9,74
m, HETP=0,49 m, Eff.=70%, pressão
de projeto 300 kPa

Aço-inox AISI 304

Vaso de flash

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 1,22 m, comprimento total
4,27 m, pressão de projeto 400 kPa

Aço-inox AISI 304

Vaso separador (gás-líquido)
da coluna T-101

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 0,46 m, comprimento total
1,60 m, pressão de projeto 300 kPa

Aço-inox AISI 304

Centrífuga

4.1.1.5 Consumo de Utilidades:
Com base nos resultados da simulação apresentados na Tabela 14 e no
Apêndice A, o consumo de utilidades para o processo em questão pôde ser
estimado, e é apresentado na tabela abaixo:
Tabela 16: Consumo de utilidades – remoção de gases ácidos pelo processo por
absorção química com MEA
ID

Vapor Saturado
[11000 kPa, kg/h]

Água de Resfriamento
o
3
[30 C, m /h]

Energia Elétrica
[kW]

E-101

-

130,4

-

E-102

3.155

-

-

E-103

-

22,6

-

P-100

-

-

54,4

Total

3.155

153,0

54,4
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4.1.1.6 Estimativa de Investimento:
O investimento necessário para a unidade de remoção de gases ácidos
pelo processo de absorção química com MEA foi estimado de acordo com a
metodologia descrita no Capítulo 3 e é apresentado na Tabela 17 a seguir. O
detalhamento do cálculo do custo estimado dos equipamentos descritos na Lista de
Equipamentos (Tabela 15) – base para o cálculo do custo estimado do
empreendimento – é apresentado no Apêndice C.
Tabela 17: Estimativa de investimento de capital fixo – unidade para remoção de gases
ácidos pelo processo de absorção química com MEA
Fator

R$ x 1000

CTA

702

Instalação de equipamentos

0,3 x CTA

211

Tubulação

0,8 x CTA

562

Instrumentação e controle

0,3 x CTA

211

Elétrica

0,2 x CTA

140

Civil

0,3 x CTA

211

Estruturas e edificações

0,2 x CTA

140

Pintura

0,1 x CTA

70

CIB

2.247

0,3 x CIB

674

Projeto e Engenharia

0,3 x (CIB + Offsites)

876

Contingências

0,1 x (CIB + Offsites)

292

CTC

4.090

Custo de aquisição, equipamentos de processo

Custo total ISBL
Offsites

Investimento total de capital fixo
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4.1.1.7 Custo Operacional:
Os custos operacionais para a unidade de remoção de gases ácidos pelo
processo de absorção química por MEA, calculados conforme as premissas
descritas no Capítulo 3, são apresentados na tabela a seguir:
Tabela 18: Custo operacional anual – unidade para remoção de gases ácidos pelo
processo de absorção química com MEA
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Absorção Física com Polietilenoglicol Dimetiléter (Selexol)

4.1.2.1 Fluxograma do Processo:

Figura 24: Flowsheet do processo de remoção de gases ácidos via absorção física
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4.1.2.2 Descrição do Processo:
Gás natural bruto nas condições descritas no Capítulo 3 (caso-base) é
alimentado pelo fundo da coluna de absorção T-200, onde é colocado em contato
com um solvente físico (polietilenoglicol dimetiléter com peso molecular igual a
270) em contracorrente. Os gases ácidos H2S e CO2 são fisicamente absorvidos
pelo solvente, saindo o gás natural pelo topo da coluna já praticamente isento
desses componentes. O solvente rico em gases absorvidos sai pelo fundo da
coluna e é regenerado por meio de redução de sua pressão através de uma série
de operações de flash. A última operação de flash, realizada no vaso V-202, reduz
a pressão do solvente até um valor abaixo da pressão atmosférica (vácuo), de tal
forma que a remoção dos gases absorvidos na coluna T-200 seja quase que
completa (a bomba de vácuo K-200 é responsável pela obtenção do vácuo
desejado no V-202). Pelo topo dos vasos de flash saem os gases removidos da
corrente líquida: a corrente gasosa efluente do topo do vaso V-200 é comprimida e
reciclada para a coluna T-200, como medida de minimização de perdas de metano,
enquanto que os gases desprendidos nos vasos V-201 e V-202 são encaminhados
para queima em um sistema de flare ou para posterior tratamento em uma unidade
de recuperação de enxofre. Tais gases são compostos, além dos gases ácidos
CO2 e H2S, também por vapor de água e hidrocarbonetos pesados, em função da
afinidade do solvente por esses compostos. O solvente regenerado é então
bombeado novamente para a coluna T-200, passando antes por um resfriador (E200) para que sua temperatura seja reduzida, de forma a favorecer o processo de
absorção.

4.1.2.3 Balanços de Massa e Energia:
Analogamente ao realizado para o processo de absorção química com
MEA (item 4.1.1), o flowsheet ilustrado na Figura 24 foi simulado através do
software Hysys, tendo como principais dados de entrada as condições
operacionais da corrente no 1 (caso-base conforme descrito no Capítulo 3), a vazão
de circulação e a temperatura do solvente de absorção. Os principais resultados do
balanço material e energético são apresentados na tabela a seguir. O report
completo da simulação é apresentado no Apêndice D.
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Tabela 19: Resultados da simulação do processo de remoção de gases ácidos via
absorção física com polietilenoglicol dimetiléter (Selexol)

Valor Obtido

Valor
Recomendado ou
Especificado

Referência

Teor de H2S no gás
“adoçado” (corrente 4)

1,9 % mol

< 3,0% mol

Resolução ANP no.
16/2008

Teor de CO2 no gás
“adoçado” (corrente 4)

5,6 ppm mol

< 7 ppm mol

Resolução ANP no.
16/2008

Vazão de circulação de
solvente

170,0 m3/h

-

Vide nota e

5 oC

-18 a 30oC

Vide nota c
Vide nota e

Resultado

Temperatura entrada de
solvente na coluna T-200

8314 kg/h
21,5% CO2
0,06% H2S
58,7 kg/h
(1,1% do C1
alimentado)

Gases ácidos para flare
(corrente 19)
Perdas de metano
(corrente 19)
Consumo energético
específico do processo

-

-

-

4405 kJ/kg gases
ácidos removidos

Vide nota b

-

-

a) o modelo termodinâmico utilizado foi o Peng-Robinson. Esse modelo é
adequado

para

simulações

com

hidrocarbonetos,

tendo

sido

desenvolvido em 1976 justamente para uma predição mais acurada do
equilíbrio

líquido-vapor

em

sistemas

de

gás

natural

(ASPEN

TECHNOLOGY INC., 2005);
b) Existem várias configurações possíveis para remoção de gases ácidos
via solventes físicos. As diferenças entre as diversas configurações
residem principalmente na forma como o solvente é regenerado (série
de vasos de flash, stripping com gases etc.). A configuração
apresentada na Figura 24 é uma das possíveis variações do chamado
Processo Selexol conforme proposto por Kidnay e Parrish (2006),
porém com uma modificação: a corrente de reciclo dos gases do
primeiro vaso de flash. Essa modificação – que conforme comentado
anteriormente tem por objetivo minimizar as perdas de metano pelos
vasos de flash – foi baseada na configuração proposta pela empresa
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UOP LLC, atual licenciadora do Processo Selexol. De fato, simulações
preliminares sem a corrente de reciclo de gases para a coluna T-200
demonstraram perda excessiva de metano, da ordem de 15% do
alimentado (em massa). Selexol é também o nome comercial dado à
mistura de homólogos de polietilenoglicol dimetiléter utilizada como
solvente físico nesse processo;
c) A vazão de circulação e a temperatura do solvente de absorção é
naturalmente uma função do grau de abatimento desejado para os
gases ácidos. Quanto maior a vazão de circulação e menor a
temperatura do solvente, maior a taxa de absorção de gases. O
Processo Selexol pode ser operado desde temperaturas próximas à
ambiente até temperaturas baixas da ordem de -18oC (GAS
PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998). Para a presente
simulação, a vazão e a temperatura do solvente foram variadas até que
a especificação do gás “adoçado” fosse atingida;
d) A pressão de operação da coluna de absorção T-200 foi considerada
como sendo praticamente igual à pressão disponível da corrente de gás
natural bruto (4300 kPa). Apesar de pressões mais elevadas
favorecerem o processo de absorção física, podendo eventualmente
proporcionar menores vazões de circulação de solvente, a compressão
do gás natural bruto na entrada da unidade não é normalmente
indicada, em função de seu alto custo.
e) Para atingir a especificação da ANP, foi necessária uma vazão de
circulação de solvente de 170 m3/h, a uma temperatura de 5oC. Na
Tabela 20 apresentada a seguir são ilustrados resultados de diversas
simulações para os teores de gases ácidos em função de várias
combinações de vazão de circulação e temperatura do solvente.
Observa-se que já a partir da simulação n.o 3 a especificação para o
teor de H2S havia sido atingida. Foi necessário um aumento de 70% na
vazão de circulação (em relação à simulação n.o 3) para que a
especificação para o teor de CO2 também fosse atingida. Esse fato
pode ser atribuído ao alto teor de CO2 do gás natural bruto (8,5 %mol)
utilizado como caso-base, mas também a uma característica dos
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processos de absorção por solventes físicos (e especificamente do
solvente Selexol empregado nesse processo), que é a absorção
seletiva do H2S (GAS PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION,
1998; U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2002). Se o objetivo da
unidade fosse, além do adoçamento de gás natural, também a
recuperação de enxofre (através de um processo do tipo Claus, por
exemplo), uma possível alternativa ao flowsheet ilustrado na Figura 24
seria a inclusão de mais uma coluna de absorção, onde a primeira
coluna removeria prioritariamente o H2S e a segunda removeria
prioritariamente o CO2, onde as condições de operação do solvente de
absorção seriam particulares a cada coluna.
f) Outra característica importante do processo de absorção física com o
solvente Selexol pôde ser observada nos resultados obtidos: o gás
tratado (corrente 4) sai do topo da coluna T-200 bastante desidratado,
com um teor de H2O de 103 ppm (mol), equivalente a um ponto de
orvalho de -7,4oC. Além disso, em função da afinidade do solvente com
hidrocarbonetos, o ponto de orvalho de hidrocarbonetos do gás tratado
(corrente 4) foi reduzido para 8,1oC (na corrente de gás bruto esse valor
era de 38,3oC). Essa característica de absorção de hidrocarbonetos
pode ser indesejada, pois pode representar perda de componentes
mais nobres que seriam recuperados em processamentos posteriores
na forma de GLP, gasolina natural ou etano petroquímico.

Tabela 20: Resultados das simulações para a corrente 4 (gás
adoçado) em função das condições de operação (vazão e
temperatura) do solvente físico
#

Vazão de Solvente
3
[m /h]

Temperatura
do Solvente
o
[ C]

1

100

2

Corrente 4 (gás adoçado)
CO2
[% mol]

H2 S
[ppm]

15

8,1

8,5

100

10

7,7

7,7

3

100

5

7,4

7,2

4

150

5

3,8

6

5

170

5

1,9

5,6
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4.1.2.4 Lista de Equipamentos:
Assim como realizado no caso da absorção com MEA, a partir dos
resultados dos balanços material e energético obtidos através da simulação os
principais equipamentos de processo puderam ser dimensionados para o presente
caso. Os principais equipamentos de processo e suas dimensões características
são apresentados na tabela a seguir, sendo sua memória de cálculo detalhada
apresentada no Apêndice E.
Tabela 21: Lista dos principais equipamentos – remoção de gases ácidos pelo processo
por absorção física
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de Construção

2

E-200

Resfriador de solvente pobre

Casco-tubos

Área 90,48 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-201

Aftercooler do compressor de
gás de reciclo

Casco-tubos

Área 171,21 m , pressão de projeto
500 kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

K-200

Bomba de vácuo

Anel líquido

Vazão 110 Nm /h, vácuo 20 kPa

Aço-carbono

2

3

Aço-carbono
Aço-carbono

3

K-201

Compressor de gás de reciclo

Centrífugo

Vazão 9850 Nm /h, pressão de
entrada 730 kPa, pressão de descarga
4335 kPa

P-200

Bomba de circulação de
solvente

Centrífuga

Vazão 170 m /h, altura manométrica
450 m.c.a.

Aço-carbono

T-200

Coluna de absorção

Pratos
valvulados

15 pratos (Eff.=70%), diâmetro 1,68
m, altura 9,14 m, pressão de projeto
5000 kPa

Aço-carbono

V-200

Vaso de flash de alta pressão

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 2,29 m, comprimento total
8,00 m, pressão de projeto 900 kPa

Aço-carbono

V-201

Vaso de flash de média
pressão

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 2,13 m, comprimento total
7,47 m, pressão de projeto 150 kPa

Aço-carbono

V-202

Vaso de flash a vácuo

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 2,13 m, comprimento total
7,47 m, vácuo total

Aço-carbono

Aço-carbono

3

4.1.2.5 Consumo de Utilidades:
Com base nos resultados da simulação apresentados na Tabela 19 e no
Apêndice D, o consumo de utilidades para o processo de remoção de gases ácidos
por absorção física pôde ser estimado, e é apresentado na tabela abaixo:
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Tabela 22: Consumo de utilidades – remoção de gases ácidos pelo
processo de absorção física
ID

Água de Resfriamento
o
3
[30 C, m /h]

Água Gelada
o
3
[0 C, m /h]

Energia Elétrica
[kW]

E-200

-

20

-

E-201

50

-

-

K-200

-

-

73

K-201

-

-

753

P-200

-

-

275

Total

50

20

1.101

4.1.2.6 Estimativa de Investimento:
O investimento necessário para a unidade de remoção de gases ácidos
pelo processo de absorção física é apresentado na Tabela 23 a seguir. O
detalhamento do cálculo do custo estimado dos equipamentos descritos na Lista de
Equipamentos (Tabela 21) – base para o cálculo do custo estimado do
empreendimento – é apresentado no Apêndice F.
Tabela 23: Estimativa de investimento de capital fixo – unidade para remoção de gases
ácidos pelo processo de absorção física
Fator

R$ x 1000

CTA

1.208

Instalação de equipamentos

0,3 x CTA

362

Tubulação

0,8 x CTA

967

Instrumentação e controle

0,3 x CTA

362

Elétrica

0,2 x CTA

242

Civil

0,3 x CTA

362

Estruturas e edificações

0,2 x CTA

242

Pintura

0,1 x CTA

121

CIB

3.866

0,3 x CIB

1.160

Projeto e Engenharia

0,3 x (CIB + Offsites)

1.508

Contingências

0,1 x (CIB + Offsites)

503

CTC

7.036

Custo de aquisição, equipamentos de processo

Custo total ISBL
Offsites

Investimento total de capital fixo
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4.1.2.7 Custo Operacional:
Os custos operacionais para a unidade de remoção de gases ácidos pelo
processo de absorção física, calculados conforme as premissas descritas no
Capítulo 3, são apresentados na tabela a seguir:
Tabela 24: Custo operacional anual – unidade para remoção de gases ácidos pelo
processo de absorção física (Selexol)

4.1.3

Comparação: Absorção Química (MEA) x Absorção Física (Selexol)
A tabela abaixo apresenta o quadro-resumo de alguns resultados obtidos

para os processos apresentados nos itens 4.1.1 e 4.1.2 deste trabalho:
Tabela 25: Quadro comparativo – processos de remoção de gases ácidos
Absorção Química
(MEA)

Absorção Física
(Selexol)

Observações

Investimento total
[R$ x 103]

4090

7036

Vide nota a
Vide nota b

Custo operacional
[R$ x 103 / ano]

892

2170

Vide nota c

8,5x103

4,4x103

Vide nota c

Perdas de metano
[kg/h]

12,5 kg/h
(0,2% do C1
alimentado)

58,7 kg/h
(1,1% do C1
alimentado)

Vide nota b

Perdas de C2+
[kg/h]

7,5 kg/h
(0,1% do C2+
alimentado)

6445 kg/h
(93,7% do C2+
alimentado)

Vide nota e

Parâmetro

Consumo energético
[kJ/kg gás removido]
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a) a alta carga de CO2 no gás de entrada (> 8,0 %mol) provocou a
necessidade de uma alta vazão de circulação de solvente para a
unidade

de

absorção

física

(Selexol),

conforme

já

explicado

anteriormente (item 4.1.2.3 e Tabela 20), fato que resultou em
equipamentos proporcionalmente maiores que os da unidade de
absorção química com MEA (caso da coluna de absorção e bomba de
circulação de solvente, p.ex.). Mesmo considerando-se o fato de que o
material de construção básico para os equipamentos do processo por
absorção física ser o aço-carbono (ao invés do aço-inox AISI 304
utilizado no processo por absorção com MEA), em função da natureza
não aquosa desse processo, o custo total dos equipamentos para esse
processo foi superior ao do processo via MEA;
b) a afinidade do solvente Selexol com o metano provocou a necessidade
de reciclo dos gases dessorvidos no vaso de flash de alta pressão (V200) para o fundo da coluna T-200. O custo de recompressão dos
gases de reciclo mostrou-se um dos principais itens na composição do
custo total de investimento e no custo operacional do Processo Selexol.
Por outro lado, simulações sem a presença desse reciclo (não
apresentadas no item 4.1.2) mostraram que, se por um lado a
instalação tornar-se-ia bem mais simples, as perdas de metano pelo
topo dos vasos de flash V-200/201/202 seriam excessivas, da ordem de
15% do gás alimentado, o que resultaria em um custo operacional muito
superior em relação à configuração com reciclo;
c) o elevado custo operacional do processo via absorção física em relação
ao processo por absorção química com MEA pode ser atribuído a dois
fatores: (1) maior perda de metano (mesmo com as considerações da
nota b acima) e (2) maior consumo de energia elétrica. Apesar de o
processo por absorção física possuir uma menor demanda energética
total por unidade de massa de gás ácido removido, como mostra a
Tabela 25, a maior parte dessa energia é fornecida ao processo na
forma de energia elétrica (alimentação do compressor de reciclo, bomba
de circulação de solvente e bomba de vácuo), que de acordo com a
metodologia de avaliação de custos operacionais adotada no presente

	
  

82

trabalho (vide Capítulo 3) possui custo específico bem superior ao custo
do vapor saturado, por exemplo. Por outro lado, grandes consumidores
de energia elétrica costumam gerar sua própria energia através de
turbinas a gás ou vapor, o que poderia diminuir o custo de energia
elétrica utilizado como base no presente trabalho;
d) sob o ponto de geração de efluentes, apesar de ambos os processos
terem sido projetados para remover a mesma quantidade de gases
ácidos, o processo Selexol mostrou-se mais poluente do que o
processo por absorção com MEA, pois produziu maior quantidade de
hidrocarbonetos para envio para queima em flare;
e) embora não tenham sido contabilizadas do ponto de vista do custo
operacional, as perdas de hidrocarbonetos de cadeia mais longa que o
metano (C2+) foram extremamente significativas para o processo de
absorção com o solvente físico Selexol, em função da já anteriormente
explanada afinidade deste solvente com hidrocarbonetos;
f) para o gás bruto utilizado como caso-base, ambos os processos
analisados mostraram-se tecnicamente factíveis para a remoção de
gases ácidos. Entretanto, o processo de absorção química com MEA
mostrou-se economicamente muito mais atrativo que o processo por
absorção com o solvente físico Selexol, em função de seu menor custo
de investimento e menor custo operacional. Tais resultados ratificaram
as características de alta eficiência na remoção de gases ácidos com
insignificante perda de hidrocarbonetos oferecidas por este processo
(MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006; VAZ; MAIA; SANTOS, 2008). Por
outro lado, a capacidade do processo por absorção física em também
parcialmente desidratar e reduzir o ponto de orvalho de hidrocarbonetos
do gás natural (características comprovadas nas simulações aqui
apresentadas), pode eventualmente ser benéfica para as etapas
subseqüentes

de

processamento

(desidratação

e

extração

de

hidrocarbonetos) (KIDNAY; PARRISH, 2006), fato que será abordado
posteriormente neste trabalho.
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4.2

Desidratação

4.2.1

Absorção com Trietilenoglicol (TEG)

4.2.1.1 Fluxograma do Processo:

Figura 25: Flowsheet do processo de desidratação via
absorção com TEG
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4.2.1.2 Descrição do Processo:
O gás natural “adoçado” e úmido efluente da unidade de remoção de gases
ácidos é alimentado pelo fundo da coluna de absorção T-300, onde é colocado em
contato com uma corrente líquida de trietilenoglicol (TEG). O TEG absorve
prioritariamente o vapor d’água da corrente gasosa, desidratando o gás até a
especificação requerida. A corrente líquida de TEG rico em água e hidrocarbonetos
que sai pelo fundo da coluna T-300 alimenta o vaso de flash V-300, onde a súbita
queda de pressão provoca o desprendimento de parte dos gases anteriormente
absorvidos na T-300. A corrente gasosa que sai pelo topo do V-300, rica em água
e hidrocarbonetos, é encaminhada para queima em um flare, enquanto que o TEG
efluente do fundo do V-300 é encaminhado para a coluna de stripping atmosférico
T-301, onde será efetivamente regenerado. O vapor gerado pelo refervedor da T301 arrasta o vapor d’água e hidrocarbonetos ainda remanescentes na corrente
líquida de TEG alimentada pelo topo da T-301, saindo os gases dessorvidos pelo
topo desta coluna. Uma corrente auxiliar de gás de stripping (no caso, nitrogênio) é
alimentada pelo fundo da T-301, e tem por função auxiliar a regeneração do TEG a
até 99,5% em massa (vide comentários no item 4.2.1.3). O TEG regenerado e
quente efluente do fundo da coluna T-301 é bombeado de volta para a coluna de
absorção T-300, passando antes pelo trocador TEG rico – TEG pobre (E-300),
onde é pré-resfriado, e posteriormente pelo resfriador E-301, responsável pelo
completo resfriamento da corrente de TEG pobre até temperatura próxima da
ambiente.

4.2.1.3 Balanços de Massa e Energia:
A exemplo do que foi desenvolvido para os processos anteriormente
apresentados, o flowsheet ilustrado na Figura 25 foi simulado através do software
Hysys, tendo como principais dados de entrada as condições operacionais da
corrente de gás “adoçado” efluente da unidade de remoção de gases ácidos pelo
processo de absorção química com MEA (vide item 4.1.1), a vazão de circulação e
a temperatura do solvente de absorção. O report completo dessa simulação é
apresentado no Apêndice G. Uma simulação adicional também foi realizada
utilizando como dado de entrada a corrente de gás adoçado oriunda do processo
por absorção física com Selexol (vide item 4.1.2), sendo seu report detalhado
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apresentado no Apêndice H. Os principais resultados dos balanços materiais e
energéticos para ambas as simulações são apresentados na tabela a seguir.
Tabela 26: Resultados da simulação do processo de desidratação por absorção física com
trietilenoglicol (TEG)
Valor Obtido
Resultado

Valor
Recomendado
ou Especificado

Referência

CASO A

CASO B

1400 ppm em
massa

100 ppm em
massa

-

-

Teor de H2O no gás
desidratado (corrente 3)

45 ppm em
massa

16 ppm em
massa

< 50 ppm em
massa

Resolução ANP
o
n . 16/2008
Vide nota c

Vazão de circulação de
solvente (TEG)

0,5 m /h

0,03 m /h

-

Vide nota c

Teor de TEG no
solvente pobre

99,5% em
massa

99,0% em
massa

-

Vide nota e

Água removida

17,2 kg/h

0,55 kg/h

-

-

Razão circulação TEG
(gal / lb H2O removida)

3,4

6,0

> 3,0

Vide nota c

Temperatura de fundo
do regenerador (T-301)

204 C

Temperatura de topo do
regenerador (T-301)

Teor de H2O no gás
úmido (corrente 1)

3

3

o

204 C

o

204 – 206 C

o

Vide nota d

102 C

o

102 C

o

100 – 104 C

o

Vide nota d

Vazão de gás auxiliar
de stripping (T-301)

69,0 kg/h

0,0 kg/h

-

Vide nota e

Perda de TEG
(corrente 9)

0,6 kg/h

0,002 kg/h

-

Vide nota d
Vide nota f

Observação:
Caso A: gás alimentado à unidade de desidratação é o gás efluente da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção química com MEA.
Caso B: gás alimentado à unidade de desidratação é o gás efluente da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção física com Selexol.

a) a pressão de operação adotada para a torre absorvedora T-300 foi a
própria pressão disponível do gás “adoçado” (4270 kPa);
b) o modelo termodinâmico utilizado foi o de Peng-Robinson, pela sua
adequação a sistemas de gás natural, conforme já ressaltado
anteriormente no item 4.1.2.3;
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c) razões de circulação de TEG entre de 2 e 6 gal TEG / lb H2O removida
são típicas para unidades de desidratação de gás natural (MOKHATAB;
POE; SPEIGHT, 2006). Os resultados obtidos para o Caso A ratificaram
tal regra. Para o Caso B, a razão de circulação requerida de TEG para
obtenção da especificação da ANP (< 50 ppm de H2O em massa) foi
bem inferior a essa faixa típica, ficando em apenas 1,6 gal TEG / lb H2O
removida (muito provavelmente pelo fato de o gás não estar saturado
de água em razão da característica desidratante do processo Selexol),
o que produziu uma vazão teórica de circulação de TEG de apenas
0,005 m3/h. Ocorre que vazões de circulação muito baixas podem
acarretar

problemas

hidráulicos

nas

colunas

de

absorção

e

regeneração, bem como incrustações no trocador glicol-glicol E-300
(MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). Assim, para a simulação final do
Caso B, a vazão de circulação de TEG foi aumentada até o limite
superior recomendado (6 gal TEG / lb H2O removida), de forma a
minimizar tais problemas operacionais. Em função disto o gás
desidratado obtido para o Caso B apresentou teor de H2O muito inferior
ao requerido pela especificação da ANP;
d) a temperatura de fundo (reboiler) da coluna de regeneração T-301 foi
controlada de tal forma a não extrapolar 206oC, uma vez que
temperaturas superiores podem provocar a degradação térmica do
TEG. Essa limitação operacional tem influência no grau de regeneração
do TEG (vide nota seguinte). A temperatura de topo dessa coluna
(condensador) foi mantida em 100 – 102oC, de forma a provocar o
descarte do vapor de água para a atmosfera e ao mesmo tempo
minimizar as perdas de TEG (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008);
e) o grau de regeneração do solvente de absorção (TEG) é fator
fundamental para que o nível de desidratação desejado para o gás
natural

possa

ser

atingido

(GAS

PROCESSORS

SUPPLIERS

ASSOCIATION, 1998). No flowsheet proposto, no Caso A, para que a
especificação bastante rigorosa de -45oC de ponto de orvalho de água
(equivalente a 50 ppm em massa de água, ou 70 ppm em mol) exigida
pela ANP fosse atingida, uma pureza de 99,5% em massa foi
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necessária para o solvente de absorção. Tal pureza não pôde ser
atingida apenas através do flash no vaso V-300 associado à coluna de
stripping T-301 (o máximo de pureza obtida nestas condições foi de
98,5% em massa de TEG). Foi necessário, portanto, utilizar-se um gás
auxiliar alimentado pelo fundo da coluna de stripping T-301 (no caso,
uma pequena purga do próprio gás natural desidratado) para que o
processo de regeneração do solvente fosse completado até o grau
desejado. Vale ressaltar que a utilização de um gás auxiliar na coluna
de regeneração de TEG é prática comum em casos onde o nível de
desidratação é muito rigoroso. Para o Caso B, entretanto, tal artifício
não foi necessário, já que a carga de umidade do gás adoçado oriundo
do processo Selexol já era bastante reduzida;
f) o equipamento X-300 representado no flowsheet do processo de
desidratação por TEG (Figura 25) é na realidade uma operação unitária
“virtual”. O processo termina efetivamente na corrente de topo da
coluna de regeneração T-301 (corrente 9). O “equipamento” X-300
(component splitter do Hysys) serve apenas para separar o TEG contido
na corrente 9, para que o simulador possa quantificar sua perda para a
atmosfera e, com o auxílio da operação set do Hysys, realimentar o
processo com TEG fresco através da corrente de make-up (corrente
18). Trata-se de um artifício de simulação para que o make-up de TEG
seja exatamente igual ao TEG perdido na corrente 9.

4.2.1.4 Lista de Equipamentos:
A partir dos resultados dos balanços materiais e energéticos obtidos
através das simulações (apêndices G e H), os principais equipamentos de
processo puderam ser dimensionados tanto para o Caso A (gás oriundo da
unidade MEA) quanto para o Caso B (gás oriundo da unidade Selexol). Nas tabelas
a seguir são apresentadas as listas de equipamentos para cada caso, sendo sua
memória de cálculo detalhada apresentada no Apêndice I.
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Tabela 27: Lista dos principais equipamentos – desidratação do gás natural pelo processo
por absorção com TEG. Caso A: gás alimentado oriundo da unidade de remoção de gases
ácidos pelo processo de absorção com MEA
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de Construção

E-300

Trocador TEG-rico TEG-pobre

Casco-tubos

Área 2,26 m , pressão de projeto 130
kPa (casco) e 520 kPa (tubos)

E-301

Resfriador de solvente

Casco-tubos

Área 7,16 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-302

Refervedor da coluna de
regeneração T-301

Kettle

Área 4,08 m , pressão de projeto 130
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

E-303

Condensador da coluna de
regeneração T-301

Casco-tubos

Área 0,15 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 130 kPa (tubos)

P-300

Bomba de circulação de
solvente

Centrífuga

Vazão 0,53 m /h, altura manométrica
430 m.c.a.

Aço-carbono

T-300

Coluna de absorção

Recheio

Diâmetro 0,61 m, altura recheio 7,39
m, HETP=0,43 m, Eff.=70%, pressão
de projeto 5000 kPa

Aço-carbono

T-301

Coluna de regeneração

Recheio

Diâmetro 0,31 m, altura recheio 4,35
m, HETP=0,31 m, Eff.=70%, pressão
de projeto 300 kPa

Aço-carbono

V-300

Vaso de flash

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 0,46 m, comprimento total
1,60 m, pressão de projeto 520 kPa

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

3

Tabela 28: Lista dos principais equipamentos – desidratação do gás natural pelo processo
por absorção com TEG. Caso B: gás alimentado oriundo da unidade de remoção de gases
ácidos pelo processo de absorção física (Selexol)
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de Construção

E-300

Trocador TEG-rico TEG-pobre

Casco-tubos

Área 0,15 m , pressão de projeto 130
kPa (casco) e 520 kPa (tubos)

E-301

Resfriador de solvente

Casco-tubos

Área 0,38 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-302

Refervedor da coluna de
regeneração T-301

Kettle

Área 0,61 m , pressão de projeto 130
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

E-303

Condensador da coluna de
regeneração T-301

Casco-tubos

Área 0,05 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 130 kPa (tubos)

P-300

Bomba de circulação de
solvente

Centrífuga

Vazão 0,03 m /h, altura manométrica
430 m.c.a.

Aço-carbono

T-300

Coluna de absorção

Recheio

Diâmetro 0,46 m, altura recheio 7,83
m, HETP=0,46 m, Eff.=70%, pressão
de projeto 5000 kPa

Aço-carbono

T-301

Coluna de regeneração

Recheio

Diâmetro 0,31 m, altura recheio 4,35
m, HETP=0,31 m, Eff.=70%, pressão
de projeto 300 kPa

Aço-carbono

V-300

Vaso de flash

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 0,46 m, comprimento total
1,60 m, pressão de projeto 520 kPa

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

3
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4.2.1.5 Consumo de Utilidades:
O consumo de utilidades para o processo de desidratação por absorção com
TEG é apresentado na tabela a seguir:
Tabela 29: Consumo de utilidades – desidratação do gás natural pelo
processo de absorção com TEG

ID

Água de Resfriamento
o
3
[30 C, m /h]

Vapor Saturado
[11000 kPa, kg/h]

Energia Elétrica
[kW]

CASO A

CASO B

CASO A

CASO B

CASO A

CASO B

E-301

2,7

0,2

-

-

-

-

E-302

-

-

69

5

-

-

E-303

0,1

0,002

-

-

-

-

P-300

-

-

-

-

0,83

0,05

Total

2,8

0,022

69

5

0,83

0,05

4.2.1.6 Estimativa de Investimento:
O investimento necessário para a unidade de desidratação pelo processo
de absorção com TEG é apresentado na tabela a seguir, para ambos os casos
analisados. A memória de cálculo do custo estimado dos equipamentos descritos
nas listas de equipamentos (tabelas 27 e 28) é apresentada no Apêndice J.
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Tabela 30: Estimativa de investimento de capital fixo – unidade de desidratação de gás
natural pelo processo de absorção com TEG
Caso A

Caso B

R$ x 1000

R$ x 1000

CTA

167

82

Instalação de equipamentos

0,3 x CTA

50

25

Tubulação

0,8 x CTA

134

65

Instrumentação e controle

0,3 x CTA

50

25

Elétrica

0,2 x CTA

33

16

Civil

0,3 x CTA

50

25

Estruturas e edificações

0,2 x CTA

33

16

Pintura

0,1 x CTA

17

8

CIB

535

262

0,3 x CIB

160

79

Projeto e Engenharia

0,3 x (CIB + Offsites)

209

102

Contingências

0,1 x (CIB + Offsites)

70

34

CTC

973

476

Fator

Custo de aquisição, equipamentos de
processo

Custo total ISBL
Offsites

Investimento total de capital fixo

4.2.1.7 Custo Operacional:
Os custos operacionais para a unidade de desidratação pelo processo de
absorção com TEG são apresentados nas tabelas a seguir:
Tabela 31: Custo operacional anual – unidade de desidratação de gás natural pelo
processo de absorção com TEG – Caso A
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Tabela 32: Custo operacional anual – unidade de desidratação de gás natural pelo
processo de absorção com TEG – Caso B

4.2.2

Adsorção em Leito Sólido
Antes da apresentação dos resultados para o processo de desidratação de

gás natural por adsorção em leito sólido, cabem aqui algumas considerações. O
simulador de processos químicos utilizado no presente trabalho (Hysys 3.2) não
possui um bloco específico para simulação rigorosa do processo de separação por
adsorção. Em casos de processos de separação não convencionais como este, o
manual do usuário do software recomenda a utilização de uma operação unitária
denominada component splitter (ASPENTECH, 2005), onde para cada componente
o usuário deve fornecer a fração de separação (split fraction) entre o topo e o fundo
do separador. Assim foi feito para simular a adsorção da água no leito sólido: foram
fornecidas split fractions para todos os componentes do gás natural já previamente
especificado em termos de gases ácidos (oriundo da unidade de adoçamento por
MEA ou Selexol), de tal forma que o único componente “retido” no separador fosse
a água. Esta aproximação não é totalmente inconsistente com a realidade, pois
apesar de os principais materiais adsorventes utilizados para remoção de água de
correntes gasosas (como a sílica-gel, alumina ativada e peneiras moleculares)
possuírem certa afinidade por hidrocarbonetos, sua extrema afinidade com a água
faz com que hidrocarbonetos previamente adsorvidos sejam deslocados pelas
moléculas de água, à medida em que o leito de adsorção se satura (MOKHATAB;
POE; SPEIGHT; 2006). Outra importante consideração quanto à simulação
apresentada a seguir: o flowsheet da unidade de desidratação por adsorção em
leito sólido utilizado no presente trabalho foi o sugerido por Gas Processors
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Suppliers Association (1998), onde se aplica um esquema com duas colunas de
adsorção em operação cíclica, com uma das colunas alinhadas ao processo em
estado de adsorção e a outra coluna sendo regenerada, utilizando como gás de
regeneração o próprio gás natural desidratado, através de uma purga da corrente
de gás tratado. A determinação das condições do gás de regeneração é função do
dimensionamento do sistema de adsorção. Para tal, foi utilizada a metodologia de
projeto apresentada em Gas Processors Suppliers Association (1998) e Mokhatab,
Poe e Speight (2006), cujas equações de projeto foram implementadas em planilha
eletrônica (Microsoft Excel), e a partir das condições do gás de entrada (vazão,
pressão, temperatura e teor de umidade) e do ciclo de operação desejado (no
caso, 8 horas) todo o sistema de adsorção pôde ser dimensionado (diâmetro e
altura do leito adsorvente, carga de material adsorvente, vazão de gás de
regeneração). Assim, o sistema de adsorção pôde ser simulado através do Hysys,
ilustrando a situação em que uma coluna opera alinhada ao processo,
desidratando o gás natural, e outra coluna opera em estado de regeneração, sendo
o balanço material e energético da unidade determinado para ambas as situações
simultaneamente (adsorção e regeneração).
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4.2.2.1 Fluxograma do Processo:

Figura 26: Flowsheet do processo de desidratação via
adsorção com sílica-gel
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4.2.2.2 Descrição do Processo:
Gás natural “adoçado” e úmido efluente da unidade de remoção de gases
ácidos é alimentado pelo topo da coluna de adsorção C-400, onde um leito sólido
de sílica-gel adsorve o vapor de água contido nessa corrente. Gás desidratado,
com teor de água inferior a 1 ppm em massa, sai pelo fundo da C-400 e é enviado
para posterior tratamento. Uma pequena parcela (aproximadamente 5%) da
corrente de gás desidratado é desviado para ser utilizado como gás de
regeneração na coluna C-401. O gás de regeneração é enviado para um forno de
aquecimento (F-400) onde tem sua temperatura elevada para 315oC. Este gás
seco e quente é alimentado pelo fundo da coluna C-401 (que estava anteriormente
alinhada ao processo e nesse momento está, portanto, saturada de água),
vaporizando e arrastando a água adsorvida no ciclo anterior. O gás quente e úmido
efluente do topo da coluna C-401 é enviado para um resfriador a ar, tendo sua
temperatura reduzida para aproximadamente 50oC. A água condensada durante o
resfriamento do gás de regeneração é removida pelo vaso de knock-out V-400,
sendo enviada para tratamento de efluentes, e o gás de topo do V-400 é reciclado
para o processo através do blower K-400. O ciclo de regeneração da coluna C-401
completa-se com o resfriamento do leito adsorvente, o que é feito também pela
corrente de gás desidratado desviada do fundo da coluna C-400, com a diferença
que durante esta fase o forno de aquecimento F-400 é by-passado. O ciclo de
operação é de 8 horas, sendo o ciclo de regeneração subdividido em
aproximadamente 4,5 horas de aquecimento, 3 horas de resfriamento e 0,5 horas
de stand-by e realinhamento ao processo.

4.2.2.3 Balanços de Massa e Energia:
O flowsheet ilustrado na Figura 26 foi simulado através do software Hysys,
conforme as observações descritas no início do item 4.2.2. Duas simulações foram
realizadas: uma para o gás adoçado oriundo da unidade de remoção de gases
ácidos com MEA e outra para o gás adoçado oriundo da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo Selexol. Os reports completos das simulações são
apresentados respectivamente nos apêndices K e L. Os principais resultados dos
balanços materiais e energéticos para ambas as simulações são apresentados na
tabela a seguir.
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Tabela 33: Resultados da simulação do processo de desidratação por adsorção em meio
sólido (sílica-gel)
Valor Obtido
Resultado

Valor
Recomendado
ou Especificado

Referência

CASO A

CASO B

1400 ppm em
massa

100 ppm em
massa

-

-

< 1 ppm em
massa

< 1 ppm em
massa

< 50 ppm em
massa

Resolução ANP
o
n . 16/2008

Sólido dissecante
utilizado

Silica-gel

Silica-gel

-

Vide nota a

Ciclo de operação

8 horas

8 horas

8 a 24 horas

Vide nota b

Carga de água
removida por ciclo

142,5 kg

5,2 kg

-

-

Carga de dissecante
por coluna

1.027 kg

61 kg

-

Vide nota c

Vazão de gás de
regeneração

527 kg/h

23 kg/h

-

Vide nota c

Teor de H2O no gás
úmido (corrente 1)
Teor de H2O no gás
desidratado (corrente 5)

Temperatura do gás de
regeneração

o

315 C

o

315 C

o

230 a 315 C

Vide nota c

Observação:
Caso A: gás alimentado à unidade de desidratação é o gás efluente da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção química com MEA.
Caso B: gás alimentado à unidade de desidratação é o gás efluente da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção física com Selexol.

a) sílica-gel – nome genérico de gel obtido a partir de ácido sulfúrico e
silicato de sódio – foi o material adsorvente (dissecante) utilizado nas
simulações, em função de sua razoável eficiência e de seu menor custo
em relação a outros possíveis adsorventes, como a alumina (hidrato de
óxido de alumínio) e as peneiras moleculares (aluminossilicatos). Tratase do material adsorvente mais utilizado para desidratação de gás
natural em função, além dos fatores anteriormente citados, de sua
facilidade de regeneração (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006);
b) foi adotado para efeito de simulação e dimensionamento das unidades
de adsorção um ciclo de operação de 8 horas. Ciclos de operação entre
8 e 24 horas são típicos para este tipo de processo. Ciclos mais longos
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implicam em colunas maiores (maior investimento), porém resultam em
um tempo de vida útil maior da carga de material adsorvente, já que
este será submetido a um número menor de ciclos de adsorçãoregeneração (GAS PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998);
c) conforme descrito na introdução do item 4.2.2, foi utilizada a
metodologia de projeto apresentada em Gas Processors Suppliers
Association

(1998)

e

Mokhatab,

Poe

e

Speight

(2006)

para

determinação da carga de material dissecante, das dimensões das
colunas adsorvedoras e da vazão necessária de gás de regeneração;

4.2.2.4 Lista de Equipamentos:
A partir dos resultados dos balanços materiais e energéticos obtidos nas
simulações (apêndices K e L), em conjunto com os resultados do dimensionamento
dos adsorvedores (vide nota c acima), os demais equipamentos do sistema
ilustrado na Figura 26 puderam ser dimensionados tanto para o Caso A (gás
oriundo da unidade MEA) quanto para o Caso B (gás oriundo da unidade Selexol).
Nas tabelas a seguir são apresentadas as listas de equipamentos para cada caso,
sendo sua memória de cálculo detalhada apresentada no Apêndice M.
Tabela 34: Lista dos principais equipamentos – desidratação do gás natural pelo processo
por adsorção em leito sólido. Caso A: gás alimentado oriundo da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção com MEA
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de
Construção

C-400

Coluna de adsorção

Sílica-gel

Diâmetro 0,57 m, altura recheio 5,63 m,
1027 kg de adsorvente, pressão de
projeto 5000 kPa

Aço-carbono

C-401

Coluna de adsorção

Sílica-gel

Diâmetro 0,57 m, altura recheio 5,63 m,
1027 kg de adsorvente, pressão de
projeto 5000 kPa

Aço-carbono

F-400

Forno (fired heater) aquecedor
de gás de regeneração

Cilíndrico

Carga térmica 3,8x10 kJ/h, queimador
a gás natural

T-400

Resfriador a ar de gás de
regeneração

Air cooler

Carga térmica 3,9x10 kJ/h, área tubos
2
3
aletados 25 m , vazão ar 21800 Nm /h,
1 ventilador 0,5 kW

V-400

Vaso separador (knock-out) de
condensado

Cilíndrico
vertical

Diâmetro 0,31 m, altura 1,68 m,
pressão de projeto 5000 kPa

K-400

Compressor de reciclo de gás
de regeneração

Centrífugo

Vazão 510 Nm /h, pressão entrada
4110 kPa, pressão descarga 4270 kPa

5

5

Aço-carbono revestido
com tijolos refratários
Carcaça e tubos
aletados em açocarbono, pás ventilador
em fiberglass
Aço-carbono

3

Aço-carbono
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Tabela 35: Lista dos principais equipamentos – desidratação do gás natural pelo processo
por adsorção em leito sólido. Caso B: gás alimentado oriundo da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção física (Selexol)
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de
Construção

C-400

Coluna de adsorção

Sílica-gel

Diâmetro 0,37 m, altura leito 0,78 m, 61
kg de adsorvente, pressão de projeto
5000 kPa

Aço-carbono

C-401

Coluna de adsorção

Sílica-gel

Diâmetro 0,37 m, altura leito 0,78 m, 61
kg de adsorvente, pressão de projeto
5000 kPa

Aço-carbono

F-400

Forno (fired heater) aquecedor
de gás de regeneração

Cilíndrico

Carga térmica 1,9x10 kJ/h, queimador
a gás natural

T-400

Resfriador a ar de gás de
regeneração

Air cooler

Carga térmica 4,0x10 kJ/h, área tubos
2
3
aletados 2,1 m , vazão ar 2800 Nm /h,
1 ventilador 0,25 kW

V-400

Vaso separador (knock-out) de
condensado

Cilíndrico
vertical

Diâmetro 0,31 m, altura 1,68 m,
pressão de projeto 5000 kPa

K-400

Compressor de reciclo de gás
de regeneração

Centrífugo

Vazão 32 Nm /h, pressão entrada 4110
kPa, pressão descarga 4270 kPa

4

3

Aço-carbono revestido
com tijolos refratários
Carcaça e tubos
aletados em açocarbono, pás ventilador
em fiberglass
Aço-carbono

3

Aço-carbono

4.2.2.5 Consumo de Utilidades:
O consumo de utilidades para o processo de desidratação por adsorção em
meio sólido é apresentado na tabela a seguir:
Tabela 36: Consumo de utilidades – desidratação
do gás natural pelo processo de adsorção em
meio sólido

ID

Gás Natural
o
3
[20 C, 1 atm, m /h]

Energia Elétrica
[kW]

CASO A

CASO B

CASO A

CASO B

F-400

13,6

0,7

-

-

K-400

-

-

0,7

0,05

T-400

-

-

0,5

0,05

13,6

0,7

1,2

0,1

4.2.2.6 Estimativa de Investimento:
O investimento necessário para a unidade de desidratação pelo processo
de adsorção em meio sólido é apresentado na tabela a seguir, para ambos os
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casos analisados. A memória de cálculo do custo estimado dos equipamentos
descritos nas listas de equipamentos (tabelas 34 e 35) é apresentada de forma
detalhada no Apêndice N.
Tabela 37: Estimativa de investimento de capital fixo – unidade de desidratação de gás
natural pelo processo de adsorção em meio sólido
Caso A

Caso B

R$ x 1000

R$ x 1000

CTA

336

62

Instalação de equipamentos

0,3 x CTA

101

19

Tubulação

0,8 x CTA

269

50

Instrumentação e controle

0,3 x CTA

101

19

Elétrica

0,2 x CTA

67

12

Civil

0,3 x CTA

101

19

Estruturas e edificações

0,2 x CTA

67

12

Pintura

0,1 x CTA

34

6

CIB

1.076

200

0,3 x CIB

323

60

Projeto e Engenharia

0,3 x (CIB + Offsites)

420

78

Contingências

0,1 x (CIB + Offsites)

140

26

CTC

1.958

363

Fator

Custo de aquisição, equipamentos de
processo

Custo total ISBL
Offsites

Investimento total de capital fixo

4.2.2.7 Custo Operacional:
Os custos operacionais para a unidade de desidratação pelo processo de
adsorção em leito sólido são apresentados nas tabelas a seguir:
Tabela 38: Custo operacional anual – unidade de desidratação de gás natural pelo
processo de adsorção em meio sólido – Caso A

	
  

99

Tabela 39: Custo operacional anual – unidade de desidratação de gás natural pelo
processo de adsorção em meio sólido – Caso B

Observação:
Nas tabelas 38 e 39, o cálculo do consumo anual de gás natural considerou o ciclo de utilização do
forno de aquecimento F-400 (4,5 horas a cada 8,0 horas). Para o cálculo do consumo anual de
dissecante sólido (sílica-gel) foi considerada uma vida útil de 5 anos.

4.2.3

Comparação: Absorção com TEG x Adsorção em Meio Sólido
A tabela abaixo apresenta o quadro-resumo de alguns resultados obtidos

para os processos de desidratação de gás natural apresentados nos itens 4.2.1 e
4.2.2 deste trabalho:
Tabela 40: Quadro comparativo – processos de desidratação de gás natural
Absorção c/ TEG

Adsorção c/ Silica-Gel

Parâmetro

Observações
Caso A

Caso B

Caso A

Caso B

Investimento total
[R$ x 103]

973

476

1958

363

Vide nota a

Custo operacional
[R$ x 103 / ano]

434,2

1,7

73,4

3,9

Vide nota b

1,7x104

2,8x104

3,2x104

4,2x104

Vide nota b

30,4

0,04

-

-

Consumo energético
[kJ/kg água removida]
Perdas de metano
[kg/h]
Observação:

Caso A: gás alimentado à unidade de desidratação é o gás efluente da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção química com MEA.
Caso B: gás alimentado à unidade de desidratação é o gás efluente da unidade de remoção de
gases ácidos pelo processo de absorção física com Selexol.
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a) de acordo com os resultados obtidos, no que diz respeito ao
investimento total o processo por absorção com TEG mostrou-se mais
interessante para o Caso A (gás úmido oriundo da unidade de
adoçamento por absorção química com MEA), enquanto que a solução
mais econômica para o Caso B (gás úmido oriundo da unidade de
adoçamento por absorção em solvente físico) foi o processo por
adsorção em sílica-gel. Tais resultados são consistentes com a
literatura: de acordo com Gas Processors Suppliers Association (1998),
unidades de desidratação por adsorção em dissecantes sólidos
geralmente possuem custo de investimento superior a unidades que
utilizam o processo de absorção em glicóis. O Caso B fugiu a esta
“regra geral” muito provavelmente em função de o gás já vir bastante
desidratado pelo processo de adoçamento por solvente físico, o que
acabou resultando em colunas de adsorção com dimensões reduzidas.
Também a unidade de desidratação por TEG apresentou dimensões
reduzidas para o Caso B, porém o limite inferior para a vazão de
circulação de solvente para este tipo de processo (vide nota c da Tabela
26) limitou a utilização de equipamentos com dimensões muito
reduzidas para este tipo de unidade;
b) o custo operacional para o processo via absorção com TEG mostrou-se
superior ao custo do processo por adsorção para o Caso A,
contrariando a regra geral de que unidades de desidratação por glicóis
apresentam operação mais econômica do que unidades por adsorção
(GAS PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION, 1998). Entretanto,
se não se considerar o custo do metano perdido como um custo
operacional, os resultados aqui obtidos ratificam tal regra geral, ou seja,
a unidade por adsorção é operacionalmente mais dispendiosa. A
energia posta em jogo para a regeneração das colunas de adsorção
superou o consumo energético do processo por absorção com glicóis,
tanto para o Caso A quanto para o Caso B;
c) um importante contraponto à comprovada eficiência operacional e
econômica do processo por absorção com TEG para a maioria das
aplicações de desidratação de gás natural (observada nos resultados
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obtidos no presente trabalho para o Caso A), diz respeito à questão
ambiental: a alta solubilidade de hidrocarbonetos em TEG pode
provocar significativa emissão destes compostos para a atmosfera
através da coluna de regeneração e do vaso de flash, fato verificado
nos resultados obtidos no presente trabalho. As agências de controle
ambiental têm dado especial atenção ao problema das emissões de
compostos orgânicos voláteis (VOC) em unidades de desidratação de
gás natural via TEG, principalmente nos Estados Unidos e Europa
(DARWISH; AL-MEHAIDEB; BRAEK; HUGHES, 2003). De fato, a
Environmental Protection Agency (EPA) norte americana lançou em
2003 um programa para incentivar as empresas a substituir suas
unidades de desidratação via TEG por sistemas com dissecantes
sólidos, através de uma série de boletins chamados Lessons Learned
Summaries,

que

apresentavam

dados

técnicos

e

econômicos

comparando ambas as tecnologias (ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY, 2003).

4.3 Extração de Líquidos de Gás Natural (LGN)
Antes de apresentar os resultados obtidos para os processos de extração
de hidrocarbonetos pesados da corrente de gás natural – processos comumente
denominados como “extração de líquidos de gás natural (LGN)”, ou simplesmente
de “processamento de gás natural” – convém relembrar quais os principais
objetivos desta importante fase de tratamento do gás natural, conforme já
observado no Capítulo 2 do presente trabalho.
De acordo com Vaz, Maia e Santos (2008), o processamento de gás
natural gera gás especificado e pronto para consumo em qualquer equipamento
térmico industrial, motor a combustão a gás ou uso domiciliar, conforme
especificação contida na Resolução ANP no. 16 de 17/06/2008. Outro produto de
grande importância no Brasil obtido a partir do gás natural é o gás liquefeito de
petróleo (GLP), o qual possui alto valor agregado uma vez que o mercado nacional
ainda é parcialmente abastecido por importações. Além do GLP, o processamento
de gás natural gera uma fração mais pesada denominada gasolina natural, ou
fração C5+, que por não possuir composição bem definida não tem aplicação mais
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nobre, sendo o principal destino desta corrente sua reinjeção em correntes de
petróleo em praticamente todas as unidades de processamento de gás natural
(UPGN) brasileiras. Por fim, o derivado de gás natural com maior valor agregado é
o chamado etano petroquímico, o qual é fornecido como matéria-prima para a
indústria de base para a fabricação de polietilenos de várias densidades.
Conforme também já ressaltado no Capítulo 2 do presente trabalho, várias
são as tecnologias existentes para a obtenção dos objetivos descritos no parágrafo
anterior. A escolha de uma tecnologia em detrimento de outra dependerá das
características do gás natural bruto ou, mais especificamente, de sua “riqueza” em
hidrocarbonetos pesados, bem como do cenário econômico em que se insere um
determinado projeto, onde os custos de investimento e custos operacionais de
cada tipo de processo e, principalmente, os preços dos produtos (gás especificado,
GLP e etano petroquímico) em dado momento determinarão o grau de
complexidade da UPGN, indo desde uma unidade simples cujo objetivo é apenas
especificar o gás para venda (normalmente é o caso onde o gás bruto já é rico em
metano e pobre em LGNs) até unidades mais complexas que visam, além de
especificar o gás para venda, extrair e fracionar o máximo de LGNs possível. A
metodologia baseada em simulações computacionais e análises econômicas dos
processos proposta no presente trabalho (vide Capítulo 3) visou a geração de
subsídios para a tomada deste tipo de decisão.
Assim, as simulações e demais cálculos a seguir apresentados tiveram por
objetivo a obtenção de uma configuração de processo que permitisse, a partir do
gás natural condicionado (especificado em termos de gases ácidos e teor de
umidade) oriundo dos processos analisados nos itens 4.1 e 4.2 deste capítulo:
•

Especificar o gás para venda conforme resolução da ANP;

•

Fracionar a corrente de hidrocarbonetos pesados (LGN) em etano
petroquímico, GLP e gasolina natural.

Antes, porém, cabe aqui uma importante observação. O gás natural obtido
pelo processo de remoção de gases ácidos por absorção física com solvente
(Processo Selexol, item 4.1.1), com posterior desidratação por um dos dois
processos de desidratação analisados (absorção com TEG e adsorção em sílicagel, itens 4.2.1 e 4.2.2), já resultou em um gás especificado para venda conforme a
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resolução no. 16 da ANP (vide Tabela 41 abaixo). A grande afinidade do solvente
físico

utilizado

no

Processo

Selexol

(polietilenoglicol

dimetiléter)

com

hidrocarbonetos mais pesados que o metano provocou remoção de parcela
extremamente significativa desses componentes da corrente de gás natural,
conforme destacado na Tabela 25 no item 4.1.3. O fato positivo desta característica
“secundária” do Processo Selexol foi a especificação do gás natural sem que
houvesse a necessidade de submetê-lo a processos subseqüentes para remoção
de hidrocarbonetos. Por outro lado, o ponto negativo foi o fato de que os
hidrocarbonetos removidos pelo processo Selexol foram “perdidos”, queimados em
um flare. Os impactos econômicos desses aspectos serão posteriormente
analisados neste trabalho. Neste momento, entretanto, observamos apenas que o
gás alimentado aos processos de extração de LGNs analisados a seguir é o gás
anteriormente condicionado pelo processo de absorção química com MEA
(remoção de H2S e CO2) e desidratado pelo processo de absorção com TEG ou
adsorção em sílica-gel (remoção de H2O).
Tabela 41: Gás natural especificado para venda – Processo
Selexol seguido de desidratação complementar
Valor Obtido

Especificação
o
(Res. ANP n . 16)

Metano (%mol)

94,7

85,0 mín.

Etano (%mol)

2,6

12,0 máx.

Propano (%mol)

0,3

6,0 máx.

CO2 (%mol)

1,9

3,0 máx.

8

10 máx.

-57

-45 máx.

Poder calorífico
3
superior (kJ/m )

38300

35000 a 43000

Índice de Wobbe
3
(kJ/m )

49620

46500 a 53500

Parâmetro

3

H2S (mg/m )
Ponto de orvalho de
o
água a 1 atm ( C)
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Processo Joule-Thomson
Trata-se do processo mais simples e mais barato de todos os disponíveis

para a remoção de hidrocarbonetos pesados, porém o mais limitado tecnicamente,
conforme já descrito no Capítulo 2. Sua aplicabilidade ao caso-base analisado no
presente trabalho foi testada e os resultados obtidos são apresentados a seguir.
4.3.1.1 Fluxograma do Processo:

Figura 27: Flowsheet do processo Joule-Thomson de
remoção de hidrocarbonetos pesados do gás natural
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4.3.1.2 Descrição do Processo:
Gás natural condicionado previamente em uma unidade de absorção
química com MEA (remoção de H2S e CO2) e em uma unidade de desidratação por
absorção com TEG (ou adsorção com sílica-gel) é alimentado a uma unidade de
desidratação por adsorção em sílica-gel ou peneiras moleculares (C-500)
semelhante à descrita no item 4.2.2 deste trabalho. Como as temperaturas
desenvolvidas no processo são bastante baixas, mesmo teores baixos de água no
gás (como é o caso) podem provocar a formação de hidratos de carbono, com
conseqüências deletérias aos equipamentos de processo. O gás totalmente
desidratado efluente da coluna C-500 alimenta então o compressor de carga K500. Como no presente processo a extração de hidrocarbonetos se dá por
condensação em baixa temperatura, a qual é obtida pela expansão adiabática do
gás através de uma válvula – processo de auto-refrigeração que se vale do
chamado efeito Joule-Thomson – quanto maior o diferencial de pressão, menor
serão as temperaturas obtidas e maior será a eficiência de remoção de
hidrocarbonetos pesados, justificando assim a compressão inicial do gás. O gás
comprimido no K-500 e resfriado no aftercooler E-500 sofre então expansão
adiabática através de uma válvula, quando em função da queda de temperatura
resultante há a formação de uma fase líquida. A corrente bifásica assim formada é
separada no vaso V-500, onde o gás de topo é o gás natural especificado para
venda e o líquido de fundo constitui os já mencionados LGN. O gás de topo deve
ser então comprimido até as condições do gasoduto de transferência (vide Capítulo
3), o que se dá através dos compressores de gás especificado K-501A/B/C. Os
líquidos de gás natural (LNG) efluentes do fundo do vaso V-500 são alimentados a
uma coluna de desmetanização (T-500), onde o metano ainda presente na corrente
líquida é removido pelo topo desta coluna e reciclado ao processo, sendo o produto
de fundo da coluna constituído por LGN praticamente isento de metano, o qual
será posteriormente fracionado nos produtos de interesse (etano, GLP e gasolina
natural). Como medida de integração energética, o trocador gás-gás E-501 é
responsável pela refrigeração inicial do gás comprimido efluente do compressor K500 com o próprio gás natural frio efluente do topo da coluna T-500.
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4.3.1.3 Balanços de Massa e Energia:
O flowsheet ilustrado na Figura 27 foi simulado através do software Hysys,
a exemplo do que foi realizado para os processos anteriores. O report completo da
simulação é apresentado no Apêndice O. Os principais resultados do balanço
material e energético são apresentados na tabela a seguir. Observe-se entretanto
que o processo Joule-Thomson não foi capaz de especificar o gás natural em
questão. Os motivos de tal insucesso são explorados nas notas apresentadas na
seqüência da tabela a seguir.
Tabela 42: Resultados da simulação do processo Joule-Thomson de remoção de
hidrocarbonetos do gás natural

Resultado

Teor de metano no gás
alimentado (corrente 1)

Valor Obtido

Valor
Recomendado
ou Especificado

Referência

66,1 %mol

-

o

Teor de metano no gás
especificado (corrente 16)

70,3 %mol

85,0 %mol mín.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

o

Temperatura mínima
obtida no processo de
expansão (corrente 6)

-57,3 C
(8000 kPa para
140 kPa)

-

Teor de umidade no gás
alimentado (corrente 1)

62 ppm-mol ou
1 ppm-mol

-

Vide nota b

Número de estágios de
compressão para o gás
especificado

3 estágios
(125 kPa para
8000 kPa)

-

Vide nota c

-

a) mesmo aumentando-se a pressão do gás bruto disponível, de forma a
aumentar o diferencial de pressão no processo de expansão do gás e
consequentemente obter-se temperaturas mais baixas (e maior
condensação de hidrocarbonetos) não foi possível especificar o gás de
acordo com a ANP (85 %mol mínimo de metano). No Apêndice O os
resultados apresentados referem-se a uma pressurização desde 4240
kPa (pressão do gás oriundo dos processos de condicionamento
anteriores) até 8000 kPa, que é a pressão normalmente utilizada neste
tipo de processo (GAS PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION,
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1998). Mesmo a pressões bem superiores o teor de metano no gás
resultante ainda ficou bastante abaixo da especificação da ANP,
conforme se pode observar no gráfico da Figura 28:

Figura 28: Resultados da simulação: teor de metano na corrente de gás
produzido em função da pressão de descarga do compressor K-500

Esse gráfico foi obtido com o auxílio do recurso Case Study do Hysys,
onde várias simulações puderam ser simultaneamente rodadas e seus
resultados registrados para as variáveis de interesse, no caso, a
pressão de descarga do compressor K-500 (corrente 2) e a
concentração de metano no gás produzido (corrente 16). Observe-se
que a concentração de metano no gás produzido tendeu a estabilizarse em valores abaixo de 80% mesmo a pressões elevadíssimas da
ordem de 20.000 kPa, indicando claramente a inaplicabilidade do
processo Joule-Thomson para o caso em questão;
b) o

gás

condicionado

alimentado

à

unidade

Joule-Thomson

já

apresentava-se desidratado. Entretanto, quantidades mínimas de água
podem ser prejudiciais ao funcionamento da unidade, graças à
possibilidade de formação de hidratos nas baixas temperaturas obtidas
– no caso em questão, o gás expandido desde 8000 kPa até 140 kPa
teve sua temperatura reduzida para menos de -57oC. É possível a
predição da formação de hidratos em determinadas condições para um
gás com teor de água conhecido, a partir de correlações semi-empíricas
como a de Katz (GAS PROCESSORS SUPPLIERS ASSOCIATION,
1998). O Hysys possui uma ferramenta que efetua automaticamente tal
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predição (hydrate formation utility), a qual foi aplicada à presente
simulação. Para o gás anteriormente desidratado através da unidade de
absorção com TEG, o qual apresenta teor residual de água de apenas
62 ppm-mol, haverá formação de hidratos de carbono nas condições do
processo (vide resultado abaixo), daí a necessidade da unidade de
desidratação por adsorção (com sílica-gel ou peneiras moleculares) na
entrada da unidade Joule-Thomson. Por outro lado, o gás condicionado
anteriormente desidratado via adsorção em sílica-gel, o qual apresenta
teor residual de umidade da ordem de 1 ppm-mol, não apresentou a
possibilidade de formação de hidratos, o que dispensaria a existência
do sistema de desidratação complementar da unidade Joule-Thomson
(tal situação será economicamente avaliada posteriormente neste
trabalho);
Tabela 43: Resultados da ferramenta de predição de formação de hidratos
do Hysys para a corrente 6

c) os três estágios de compressão ilustrados no flowsheet da Figura 27
não foram aleatoriamente estabelecidos. A compressão do gás
especificado desde a pressão de saída da torre desmetanizadora T-500
(125 kPa) até a pressão de injeção no gasoduto de distribuição (8000
kPa) foi realizada em estágios de acordo com a seguinte correlação:

CRstage = (

p2 1n
)
p1

Onde CRstage é a taxa de compressão por estágio, n é o número de
estágios, p2 é a€pressão final desejada e p1 é a pressão inicial. A
compressão em estágios é normalmente necessária em função da
elevação da temperatura do gás durante o processo de compressão, a
qual limita a compressão em um único estágio por questões de
resistência de materiais. Taxas de compressão por estágio menores do
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que 4 (CRstage < 4) são recomendadas para o projeto de sistemas de
compressão de gás natural (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006),
tendo esta recomendação sido adotada no presente trabalho. A
compressão inicial do gás de carga, efetuada em um único estágio
conforme ilustrado no flowsheet da Figura 27, também foi submetida ao
mesmo tipo de análise.

4.3.1.4 Lista de Equipamentos:
Os equipamentos do processo Joule-Thomson não foram dimensionados,
nem tampouco submetidos a avaliação econômica, uma vez que esse processo
demonstrou-se tecnicamente inviável para o caso em análise.

4.3.2

Processo Joule-Thomson Refrigerado
Uma vez que o processo Joule-Thomson por si só demonstrou-se incapaz

de especificar o gás natural, conforme demonstrado pelos resultados obtidos no
item 4.3.1 apresentado anteriormente, foi introduzida uma modificação no processo
de forma a tentar melhorar a taxa de remoção de hidrocarbonetos líquidos, e assim
obter a especificação do gás conforme o requerido pela ANP. Foi introduzida uma
etapa de refrigeração simples (também chamada de refrigeração mecânica) de
forma a reduzir a temperatura do gás externamente antes de submetê-lo à autorefrigeração pela expansão Joule-Thomson, constituindo assim o chamado
processo “Joule-Thomson refrigerado”. De fato, tal artifício é normalmente utilizado
para gases muito ricos em hidrocarbonetos mais pesados que o metano (como é o
caso em análise) e também para reduzir a necessidade de um grande diferencial
de pressão na expansão Joule-Thomson (GAS PROCESSORS SUPPLIERS
ASSOCIATION, 1998). O flowsheet apresentado a seguir representa o processo
Joule-Thomson refrigerado simulado através do Hysys para o gás condicionado em
questão (oriundo da unidade de “adoçamento” por MEA e da etapa de
desidratação). Os resultados obtidos são apresentados a seguir.
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4.3.2.1 Fluxograma do Processo:

Figura 29: Flowsheet do processo Joule-Thomson Refrigerado de remoção de
hidrocarbonetos pesados do gás natural
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4.3.2.2 Descrição do Processo:
Gás natural condicionado previamente em uma unidade de absorção
química com MEA (remoção de H2S e CO2) e em uma unidade de desidratação por
absorção com TEG (ou adsorção em sílica-gel) é alimentado a uma unidade de
desidratação por adsorção em sílica-gel ou peneiras moleculares (C-600)
semelhante à descrita no item 4.2.2 deste trabalho. A exemplo do que foi descrito
anteriormente no item 4.3.1.2, as baixas temperaturas desenvolvidas nesse
processo podem provocar a formação de hidratos de carbono mesmo em teores
muito baixos de água no gás, com conseqüências desastrosas para os
equipamentos de processo. O gás totalmente desidratado efluente da coluna C-600
alimenta um resfriador a propano (E-602), cuja função é reduzir a temperatura do
gás para aproximadamente -40oC – sistemas de refrigeração baseados em um
ciclo que utiliza propano como fluido refrigerante podem facilmente atingir
temperaturas inferiores a -40oC e são comumente utilizados na indústria do gás
natural (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). A corrente bifásica efluente do
resfriador E-602 é alimentada ao vaso separador V-600, onde a fase líquida
constituída pelos hidrocarbonetos condensados na etapa de refrigeração é
separada dos gases e vapores não condensados. A pressão de trabalho do V-600
é praticamente a pressão disponível do gás condicionado (a menos da perda de
carga nos equipamentos e linhas à montante deste vaso), no caso, 4180 kPa.
Tanto o gás efluente do topo do vaso quanto o líquido de fundo do mesmo são
submetidos a uma expansão através de válvulas até a pressão de 500 kPa,
quando a temperatura do gás reduz-se para praticamente -95oC. Tanto o gás
quanto o líquido são alimentados à coluna desmetanizadora T-600, onde o metano
residual ainda existente na corrente líquida formada na despressurização é
removido. Pelo topo da coluna T-600 sai o gás já especificado quanto à
composição, o qual ainda passa pelos trocadores de calor gás-gás E-603 e E-600
como medida de integração energética (pré-resfriando assim o gás de carga) e
alimenta os compressores de gás especificado K-601A/B, onde tem sua pressão
elevada para a pressão de injeção nos gasodutos de distribuição (8000 kPa). Os
hidrocarbonetos líquidos efluentes do fundo da coluna desmetanizadora T-600 são
alimentados através da bomba de carga P-600 a uma seção de fracionamento,
constituída por uma torre de desetanização (T-601) e por uma torre de
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despentanização (T-602), onde os líquidos de gás natural (LGN) são separados em
etano, GLP e gasolina natural.

4.3.2.3 Balanços de Massa e Energia:
O flowsheet ilustrado na Figura 29 foi simulado através do software Hysys,
a exemplo do que foi realizado para os processos anteriores. O report completo da
simulação é apresentado no Apêndice P. Ao contrário do ocorrido no processo
Joule-Thomson (item 4.3.1), o presente processo foi capaz de especificar o gás
natural de acordo com as exigências na ANP. Os principais resultados do balanço
material e energético são apresentados na tabela a seguir.
Tabela 44: Resultados da simulação do processo Joule-Thomson Refrigerado de
remoção de hidrocarbonetos do gás natural

Resultado

Temperatura mínima
obtida na expansão
adiabática
Teor de metano no gás
alimentado (corrente 1)

Valor
Recomendado
ou Especificado

Referência

-95 C
(de 4180 para
500 kPa)

-

Vide nota a

66,1 %mol

-

-

Valor Obtido

o

o

Teor de metano no gás
especificado (corrente 18)

85,3 %mol

85,0 %mol mín.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

12,0 %mol máx.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

6,0 %mol máx.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

3,0 %mol máx.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

35000 a
3
43000 kJ/m

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a
Vide nota b

o

Teor de etano no gás
especificado (corrente 18)

11,2 %mol

o

Teor de propano no gás
especificado (corrente 18)

0,83 %mol

o

+

Teor de C4 no gás
especificado (corrente 18)

0,02 %mol

o

Poder calorífico superior
do gás especificado
(corrente 18)

40460 kJ/m

3
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Resultado

Valor Obtido

Valor
Recomendado
ou Especificado

Referência

o

Índice de Wobbe do gás
especificado (corrente 18)

50470 kJ/m

Gás natural especificado
produzido (corrente 18)

7431 kg/h
3
(9615 m /h)

-

Vide nota b

991 kg/h
(90,0 %massa)

90 – 96 %massa

Tabela 8,
Capítulo 3

3743 kg/h
(996,1 kPa @
o
37,8 C)

Pressão de
o
vapor @ 37,8 C:
1430 kPa (máx.)

Tabela 9,
Capítulo 3

598 kg/h
(104 kPa @
o
37,8 C)

Pressão de
o
vapor @ 37,8 C:
69 – 234 kPa

Tabela 10,
Capítulo 3

Etano produzido
(corrente 20)
GLP produzido
(corrente 22)

Gasolina natural produzida
(corrente 23)

3

46500 a
3
53500 kJ/m

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a
Vide nota b

a) graças à pressão disponível do gás de carga, aliada ao pré-resfriamento
do gás no chiller a propano E-602, não foi necessária pré-compressão
para a obtenção dos -95oC observados na saída da válvula de
expansão, temperatura que proporcionou boa taxa de remoção de
hidrocarbonetos líquidos e conseqüente especificação do gás conforme
critérios da ANP;
b) volume referido a 101,325 kPa e 293,15 K (20oC);
c) as considerações acerca da necessidade de desidratação adicional do
gás condicionado alimentado à unidade Joule-Thomson, descritas na
nota b do item 4.3.1.3, são válidas também para o processo JouleThomson Refrigerado. Sem desidratação adicional, para o gás
desidratado oriundo da unidade TEG, hidratos de carbono certamente
se formariam;
d) o número de estágios de compressão do gás especificado (dois
estágios) foi determinado de acordo com a metodologia descrita na nota
c do item 4.3.1.3.
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4.3.2.4 Lista de Equipamentos:
A partir dos resultados dos balanços materiais e energéticos obtidos na
simulação do Hysys (Apêndice P) os equipamentos da unidade de extração de
hidrocarbonetos pelo processo Joule-Thomson Refrigerado, conforme ilustrado na
Figura 28, puderam ser dimensionados. Na tabela a seguir é apresentada a lista de
equipamentos para este processo, sendo a memória de cálculo das principais
dimensões dos mesmos detalhada no Apêndice Q.
Tabela 45: Lista dos principais equipamentos – processo Joule-Thomson Refrigerado de
extração de hidrocarbonetos do gás natural
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de
Construção

PRÉ-TRATAMENTO: DESIDRATAÇÃO COMPLEMENTAR

DC-600

Coluna de adsorção

Sílica-gel

Diâmetro 0,72 m, altura leito 0,29 m,
100 kg de adsorvente, pressão de
projeto 5000 kPa

Aço-carbono

DC-601

Coluna de adsorção

Sílica-gel

Diâmetro 0,72 m, altura leito 0,29 m,
100 kg de adsorvente, pressão de
projeto 5000 kPa

Aço-carbono

DF-600

Forno (fired heater)
aquecedor de gás de
regeneração

Cilíndrico

Carga térmica 2,7x10 kJ/h, queimador
a gás natural

DE-600

Resfriador a ar de gás de
regeneração

Air cooler

Carga térmica 2,5x10 kJ/h, área tubos
2
3
aletados 4,5 m , vazão ar 4700 Nm /h,
1 ventilador 0,25 kW

DV-600

Vaso separador (knock-out)
de condensado

Cilíndrico
vertical

Diâmetro 0,31 m, altura 1,68 m,
pressão de projeto 5000 kPa

DK-600

Compressor de reciclo de
gás de regeneração

Centrífugo

Vazão 36 Nm /h, pressão entrada 4110
kPa, pressão descarga 4270 kPa

4

4

Aço-carbono revestido
com tijolos refratários
Carcaça e tubos
aletados em açocarbono, pás ventilador
em fiberglass
Aço-carbono

3

Aço-carbono

TRATAMENTO PRINCIPAL: REMOÇÃO DE HIDROCARBONETOS
Cascotubos

2

Área 37,7 m , pressão de projeto 600
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-600

Trocador de calor gás-gás

E-602

Chiller (pacote)

Propano

Carga térmica 4x10 kJ/h (316 TR)

Aço-carbono

V-600

Vaso separador gás-líquido

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 0,91 m, comprimento 3,20 m,
pressão de projeto 5000 kPa

Aço-carbono

E-603

Trocador de calor gás-gás

Cascotubos

Área 113,1 m , pressão de projeto 600
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

Aço-carbono

T-600

Coluna desmetanizadora

Recheio

Diâmetro 0,46 m, altura recheio 5,76 m,
HETP=0,40 m, Eff.=70%, pressão de
projeto 600 kPa

Aço-carbono

E-604

Reboiler da coluna
desmetanizadora

6

Aço-carbono

2

2

Kettle

Área 2,2 m , pressão de projeto 600
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

Aço-carbono
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ID

Descrição

T-601

Coluna desetanizadora

E-605

Reboiler da coluna
desetanizadora

E-606

Tipo

Dimensões Características

Materiais de
Construção

Recheio

Diâmetro 0,61 m, altura recheio 15,4 m,
HETP=0,43 m, Eff.=70%, pressão de
projeto 3500 kPa

Aço-carbono

2

Kettle

Área 7,2 m , pressão de projeto 3500
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

Condensador da coluna
desetanizadora

Cascotubos

Área 66,4 m , pressão de projeto 3500
kPa (casco) e 500 kPa (tubos)

Aço-carbono

T-602

Coluna despentanizadora

Recheio

Diâmetro 0,76 m, altura recheio 24,4 m,
HETP=0,43 m, Eff.=70%, pressão de
projeto 1700 kPa

Aço-carbono

E-607

Reboiler da coluna
despentanizadora

Kettle

Área 22,6 m , pressão de projeto 1700
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

E-608

Condensador da coluna
despentanizadora

Cascotubos

Área 36,2 m , pressão de projeto 3500
kPa (casco) e 500 kPa (tubos)

P-600

Bomba de carga da seção
de fracionamento

Centrífuga

Vazão 11,0 m /h, altura manométrica
230 m.c.a.

K-601A

Compressor de gás
especificado

Centrífugo

Vazão 9460 Nm /h, pressão entrada
440 kPa, pressão descarga 4500 kPa

K-602B

Compressor de gás
especificado

Centrífugo

Vazão 9460 Nm /h, pressão entrada
4470 kPa, pressão descarga 8030 kPa

E-601A

Aftercooler do compressor
A
K-601

Cascotubos

Área 75,4 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-601B

Aftercooler do compressor
K-601B

Cascotubos

Área 65,6 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 8900 kPa (tubos)

Aço-carbono

2

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

3

Aço-carbono

3

Aço-carbono

3

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

Observação:
Na tabela acima, os equipamentos referentes à seção de desidratação complementar (prétratamento) são necessários apenas para o gás condicionado oriundo do processo de desidratação
por absorção em TEG. Para o gás condicionado oriundo do processo de desidratação via adsorção
em sílica-gel tal pré-tratamento não é necessário.

4.3.2.5 Consumo de Utilidades:
A partir dos resultados dos balanços de massa e energia obtidos através da
simulação no Hysys (Apêndice P), os consumos de utilidades para a unidade de
extração de hidrocarbonetos pelo processo Joule-Thomson Refrigerado puderam
ser estimados, e são apresentado na Tabela 46 ilustrada a seguir:
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Tabela 46: Consumo de utilidades – processo Joule-Thomson Refrigerado de extração
de hidrocarbonetos do gás natural
ID

Vapor Saturado
[11000 kPa, kg/h]

Água de
Resfriamento
o
3
[30 C, m /h]

Energia Elétrica
[kW]

Água Gelada
o
3
[5 C, m /h]

Gás Natural
o
[20 C, 1 atm,
3
m /h]

PRÉ-TRATAMENTO: DESIDRATAÇÃO COMPLEMENTAR
DF-600

-

-

-

-

1,0

DK-600

-

-

0,04

-

-

DE-600

-

-

0,06

-

-

Total

-

-

0,1

-

1,0

TRATAMENTO PRINCIPAL: REMOÇÃO DE HIDROCARBONETOS
E-602

-

95

298

-

-

E-604

560

-

-

-

-

P-600

-

-

8

-

-

E-605

1060

-

-

-

-

E-606

-

-

-

56

-

E-607

1200

-

-

-

-

E-608

-

63

-

-

-

K-601A

-

-

891

-

-

K-601B

-

-

223

-

-

E-601A

-

58

-

-

-

E-601B

-

26

-

-

-

Total

2820

242

1420

56

-

Observação:
Na tabela acima, as utilidades referentes à seção de desidratação complementar (pré-tratamento)
são necessárias apenas para o gás condicionado oriundo do processo de desidratação por
absorção em TEG. Para o gás condicionado oriundo do processo de desidratação via adsorção em
sílica-gel tal pré-tratamento não é necessário.

4.3.2.6 Estimativa de Investimento:
O investimento necessário para a unidade de remoção de hidrocarbonetos
pelo processo Joule-Thomson Refrigerado é apresentado na tabela a seguir, para
ambos os casos analisados. A memória de cálculo do custo estimado dos
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equipamentos descritos nas tabelas 45 e 46 é apresentada de forma detalhada no
Apêndice R.
Tabela 47: Estimativa de investimento de capital fixo – processo Joule-Thomson
Refrigerado de extração de hidrocarbonetos do gás natural
Caso A

Caso B

R$ x 1000

R$ x 1000

CTA

3.010

2.933

Instalação de equipamentos

0,3 x CTA

903

880

Tubulação

0,8 x CTA

2.408

2.347

Instrumentação e controle

0,3 x CTA

903

880

Elétrica

0,2 x CTA

602

587

Civil

0,3 x CTA

903

880

Estruturas e edificações

0,2 x CTA

602

587

Pintura

0,1 x CTA

301

293

CIB

9.632

9.387

0,3 x CIB

2.890

2.816

Projeto e Engenharia

0,3 x (CIB + Offsites)

3.757

3.661

Contingências

0,1 x (CIB + Offsites)

1.252

1.220

CTC

17.530

17.084

Fator

Custo de aquisição, equipamentos de
processo

Custo total ISBL
Offsites

Investimento total de capital fixo
Observação:

Caso A: gás alimentado à unidade Joule-Thomson Refrigerado é o gás condicionado pelo processo
de absorção química com MEA seguido pelo processo de absorção em TEG.
Caso B: gás alimentado à unidade Joule-Thomson Refrigerado é o gás condicionado pelo processo
de absorção química com MEA seguido pelo processo de adsorção em sílica-gel (sem necessidade
de desidratação complementar).

4.3.2.7 Custo Operacional:
Os custos operacionais para a unidade para a unidade de remoção de
hidrocarbonetos pelo processo Joule-Thomson Refrigerado são apresentados nas
tabela a seguir, para ambos os casos analisados.
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Tabela 48: Custo operacional anual – unidade de remoção de hidrocarbonetos pelo
processo Joule-Thomson Refrigerado – Caso A: gás alimentado à unidade Joule-Thomson
Refrigerado é o gás condicionado pelo processo de absorção química com MEA seguido
pelo processo de absorção em TEG

Tabela 49: Custo operacional anual – unidade de remoção de hidrocarbonetos pelo
processo Joule-Thomson Refrigerado – Caso B: gás alimentado à unidade Joule-Thomson
Refrigerado é o gás condicionado pelo processo de absorção química com MEA seguido
pelo processo de adsorção em sílica-gel (sem necessidade de desidratação
complementar)

4.3.3

Processo Turbo-Expansão
Conforme anteriormente descrito no Capítulo 2, o processo turbo-expansão

é o mais eficiente processo termodinâmico utilizado atualmente em unidades de
processamento de gás natural (MOHKATAB; POE; SPEIGHT, 2006; VAZ; MAIA;
SANTOS, 2008). Sua aplicação ao caso-base em estudo foi testada, e os
resultados obtidos são a seguir apresentados.
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4.3.3.1 Fluxograma do Processo:

Figura 30: Flowsheet do processo turbo-expansão de remoção de
hidrocarbonetos pesados do gás natural
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4.3.3.2 Descrição do Processo:
Gás natural condicionado previamente em uma unidade de absorção
química com MEA (remoção de H2S e CO2) e em uma unidade de desidratação por
absorção com TEG (ou adsorção em sílica-gel) é alimentado a uma unidade de
desidratação por adsorção em sílica-gel ou peneiras moleculares (C-700)
semelhante à descrita no item 4.2.2 deste trabalho. A exemplo do que foi descrito
anteriormente no item 4.3.1.2, as baixas temperaturas desenvolvidas neste
processo podem provocar a formação de hidratos de carbono mesmo em teores
muito baixos de água no gás, com conseqüências desastrosas para os
equipamentos de processo. O gás totalmente desidratado efluente da coluna C-700
alimenta um resfriador a propano (E-702), cuja função é reduzir a temperatura do
gás para aproximadamente -40oC – sistemas de refrigeração baseados em um
ciclo que utiliza propano como fluido refrigerante podem facilmente atingir
temperaturas inferiores a -40oC e são comumente utilizados na indústria do gás
natural (MOKHATAB; POE; SPEIGHT, 2006). A corrente bifásica efluente do
resfriador E-702 é alimentada ao vaso separador V-700, onde a fase líquida
constituída pelos hidrocarbonetos condensados na etapa de refrigeração é
separada dos gases e vapores não condensados. A pressão de trabalho do V-700
é praticamente a pressão disponível do gás condicionado (a menos da perda de
carga nos equipamentos e linhas à montante deste vaso), no caso, 4180 kPa. A
corrente gasosa efluente do topo do V-700 é ainda mais resfriada em um trocador
de calor gás-gás, que como fluido refrigerante utiliza o gás efluente do topo da
coluna

desmetanizadora

T-700.

O

resfriamento

adicional

provoca

nova

condensação parcial do gás, e a corrente bifásica assim formada é separada no
vaso V-701. A corrente gasosa que sai pelo topo do V-701 a 4150 kPa alimenta a
turbina (K-702B), onde sofre expansão a até 500 kPa isoentropicamente,
realizando trabalho que é aproveitado para acionar o compressor K-702A
(constituindo assim o conjunto turbo-compressor K-702A / K-702B). O gás préresfriado no chiller E-702 e submetido à referida expansão isoentrópica no turbocompressor tem sua temperatura reduzida para menos de -115oC, onde mais uma
parcela de hidrocarbonetos C2+ é condensada e em seguida alimentada à coluna
desmetanizadora T-700. As correntes líquidas efluentes do fundo dos vasos V-700
e V-701 são reunidas em uma única corrente a qual é submetida a uma expansão
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adiabática (Joule-Thomson) em uma válvula, sendo a corrente bifásica assim
formada também alimentada à coluna T-700. O gás efluente do topo da
despentanizadora já é o próprio gás natural especificado, que antes de ser
comprimido para a pressão de injeção no gasoduto de distribuição (8000 kPa) –
através dos compressores K-701A/B – passa por dois trocadores de calor gás-gás
(E-703 e E-700, como medida de integração energética) e pelo “lado compressor”
do turbo-compressor K-702A/B, onde tem sua pressão ligeiramente aumentada
para pouco mais de 700 kPa (utilizando-se para tal do trabalho gerado na
expansão isoentrópica anteriormente descrita), recuperando assim um pouco da
pressão perdida no processo de turbo-expansão. A corrente líquida efluente do
fundo da coluna T-700, constituída dos líquidos de gás natural (LGN) formados no
processo e praticamente isentos de metano é alimentada através da bomba de
carga P-700 à seção de fracionamento da unidade, constituída por uma torre de
desetanização e uma torre de despentanização, onde os LGN são separados e
especificados em seus constituintes de interesse comercial (etano, GLP e gasolina
natural).

4.3.3.3 Balanços de Massa e Energia:
O flowsheet ilustrado na Figura 30 foi simulado através do software Hysys,
a exemplo do que foi realizado para os processos anteriores. O report completo da
simulação é apresentado no Apêndice S. Como se poderá observar pelos
resultados obtidos, e conforme se esperava de acordo com a literatura consultada,
o processo turbo-expansão foi capaz de, além de especificar o gás natural
conforme os requisitos da ANP, extrair quantidade de LGN superior à dos
processos anteriormente analisados no presente trabalho (processo JouleThomson e processo Joule-Thomson refrigerado). Os principais resultados dos
balanços material e energético são apresentados na tabela a seguir.
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Tabela 50: Resultados da simulação do processo tubo-expansão de remoção de
hidrocarbonetos do gás natural

Resultado

Temperatura mínima
obtida na expansão
isoentrópica
Teor de metano no gás
alimentado (corrente 1)

Valor
Recomendado
ou Especificado

Referência

-115,6 C
(de 4150 para
500 kPa)

-

Vide nota a

66,1 %mol

-

-

Valor Obtido

o

o

Teor de metano no gás
especificado (corrente 18)

88,1 %mol

85,0 %mol mín.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

12,0 %mol máx.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

6,0 %mol máx.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

3,0 %mol máx.

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a

35000 a
3
43000 kJ/m

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a
Vide nota b

46500 a
3
53500 kJ/m

Res. ANP n .
16/2008
Vide nota a
Vide nota b

o

Teor de etano no gás
especificado (corrente 18)

9,1 %mol

o

Teor de propano no gás
especificado (corrente 18)

0,1 %mol

o

+

Teor de C4 no gás
especificado (corrente 18)

traços

o

Poder calorífico superior
do gás especificado
(corrente 18)

39400 kJ/m

3

o

Índice de Wobbe do gás
especificado (corrente 18)

49800 kJ/m

Gás natural especificado
produzido (corrente 18)

7009 kg/h
3
(9312 m /h)

-

Vide nota b

1314 kg/h
(92,0 %massa)

90 – 96 %massa

Tabela 8,
Capítulo 3

3828 kg/h
(999,3 kPa @
o
37,8 C)

Pressão de
o
vapor @ 37,8 C:
1430 kPa (máx.)

Tabela 9,
Capítulo 3

598 kg/h
(104 kPa @
o
37,8 C)

Pressão de
o
vapor @ 37,8 C:
69 – 234 kPa

Tabela 10,
Capítulo 3

Etano produzido
(corrente 20)
GLP produzido
(corrente 22)

Gasolina natural produzida
(corrente 23)

3
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a) graças à pressão disponível do gás de carga, aliada ao pré-resfriamento
do gás no chiller a propano E-702, não foi necessária pré-compressão
para a obtenção dos -115oC observados na saída da turbina K-702B,
temperatura que proporcionou boa taxa de remoção de hidrocarbonetos
líquidos e conseqüente especificação do gás conforme critérios da ANP.
Interessante observar que para praticamente a mesma taxa de
expansão (4150 kPa para 500 kPa) observada no processo JouleThomson

refrigerado

(item

4.3.2),

o

processo

turbo-expansão

proporcionou uma maior redução de temperatura (-115oC contra -95oC
do primeiro). Este comportamento era esperado, já que a expansão
isentrópica é cerca de duas vezes mais eficiente do que a expansão
isentálpica ocorrida em uma válvula de controle, graças á realização de
trabalho na primeira (VAZ; MAIA; SANTOS, 2008);
b) volume referido a 101,325 kPa e 293,15 K (20oC);
c) as considerações acerca da necessidade de desidratação adicional do
gás condicionado alimentado à unidade Joule-Thomson, descritas na
nota b do item 4.3.1.3, são válidas também para o processo turboexpansão. Sem desidratação adicional, para o gás desidratado oriundo
da unidade TEG, hidratos de carbono certamente se formariam;
d) o número de estágios de compressão do gás especificado (dois
estágios) foi determinado de acordo com a metodologia descrita na nota
c do item 4.3.1.3. A pré-compressão do gás especificado no “lado
compressor” do turbo-compressor K-702A/B diminuiu entretanto a
diferença entre a pressão do gás pós-expansão (saída da coluna
desmetanizadora T-700 e trocadores gás-gás E-703 e E-700) e a
pressão requerida para injeção do gás no gasoduto de distribuição,
proporcionando economia de energia na operação de recompressão.

4.3.3.4 Lista de Equipamentos:
A partir dos resultados dos balanços materiais e energéticos obtidos na
simulação do Hysys (Apêndice S) os equipamentos da unidade de extração de
hidrocarbonetos pelo processo turbo-expansão, conforme ilustrado na Figura 29,
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puderam ser dimensionados. Na tabela a seguir é apresentada a lista de
equipamentos para este processo, sendo a memória de cálculo das principais
dimensões dos mesmos detalhada no Apêndice T.
Tabela 51: Lista dos principais equipamentos – processo turbo-expansão de extração de
hidrocarbonetos do gás natural
ID

Descrição

Tipo

Dimensões Características

Materiais de
Construção

PRÉ-TRATAMENTO: DESIDRATAÇÃO COMPLEMENTAR

DC-700

Coluna de adsorção

Silica-gel

Diâmetro 0,72 m, altura leito 0,29 m,
100 kg de adsorvente, pressão de
projeto 5000 kPa

Aço-carbono

DC-701

Coluna de adsorção

Silica-gel

Diâmetro 0,72 m, altura leito 0,29 m,
100 kg de adsorvente, pressão de
projeto 5000 kPa

Aço-carbono

DF-700

Forno (fired heater)
aquecedor de gás de
regeneração

Cilíndrico

Carga térmica 2,7x10 kJ/h, queimador
a gás natural

DE-700

Resfriador a ar de gás de
regeneração

Air cooler

Carga térmica 2,5x10 kJ/h, área tubos
2
3
aletados 4,5 m , vazão ar 4700 Nm /h,
1 ventilador 0,25 kW

DV-700

Vaso separador (knock-out)
de condensado

Cilíndrico
vertical

Diâmetro 0,31 m, altura 1,68 m,
pressão de projeto 5000 kPa

DK-700

Compressor de reciclo de
gás de regeneração

Centrífugo

Vazão 36 Nm /h, pressão entrada 4110
kPa, pressão descarga 4270 kPa

4

4

Aço-carbono revestido
com tijolos refratários
Carcaça e tubos
aletados em açocarbono, pás ventilador
em fiberglass
Aço-carbono

3

Aço-carbono

TRATAMENTO PRINCIPAL: REMOÇÃO DE HIDROCARBONETOS
Cascotubos

2

Área 49,0 m , pressão de projeto 600
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-700

Trocador de calor gás-gás

E-702

Chiller (pacote)

Propano

Carga térmica 4x10 kJ/h (316 TR)

Aço-carbono

V-700

Vaso separador gás-líquido

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 0,91 m, comprimento 3,20 m,
pressão de projeto 5000 kPa

Aço-carbono

E-703

Trocador de calor gás-gás

Cascotubos

V-701

Vaso separador gás-líquido

K-702B

K-702A

6

Aço-carbono

2

Área 86,7 m , pressão de projeto 600
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

Aço-carbono

Cilíndrico
horizontal

Diâmetro 0,61 m, comprimento 2,13 m,
pressão de projeto 5000 kPa

Aço-carbono

Turbina a gás

Turboexpansor

Vazão de gás 6405 Nm3/h, pressão de
entrada 4150 kPa, pressão de saída
500 kPa

Aço-carbono

Pré-compressor de gás
especificado

Centrífugo

Vazão 9161 Nm /h, pressão entrada
440 kPa, pressão descarga 703 kPa

Aço-carbono

Diâmetro 0,61 m, altura recheio 5,76 m,
HETP=0,40 m, Eff.=70%, pressão de
projeto 600 kPa

Aço-carbono

T-700

Coluna desmetanizadora

E-704

Reboiler da coluna
desmetanizadora

3

Recheio

2

Kettle

Área 1,6 m , pressão de projeto 600
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

Aço-carbono
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ID

Descrição

T-701

Coluna desetanizadora

E-705

Reboiler da coluna
desetanizadora

E-706

Tipo

Dimensões Características

Materiais de
Construção

Recheio

Diâmetro 0,76 m, altura recheio 16,5 m,
HETP=0,43 m, Eff.=70%, pressão de
projeto 3500 kPa

Aço-carbono

2

Kettle

Área 7,5 m , pressão de projeto 3500
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

Condensador da coluna
desetanizadora

Cascotubos

Área 98,0 m , pressão de projeto 3500
kPa (casco) e 500 kPa (tubos)

Aço-carbono

T-702

Coluna despentanizadora

Recheio

Diâmetro 0,76 m, altura recheio 24,4 m,
HETP=0,43 m, Eff.=70%, pressão de
projeto 1700 kPa

Aço-carbono

E-707

Reboiler da coluna
despentanizadora

Kettle

Área 18,9 m , pressão de projeto 1700
kPa (casco) e 1400 kPa (tubos)

E-708

Condensador da coluna
despentanizadora

Cascotubos

Área 36,2 m , pressão de projeto 3500
kPa (casco) e 500 kPa (tubos)

P-700

Bomba de carga da seção
de fracionamento

Centrífuga

Vazão 11,0 m /h, altura manométrica
230 m.c.a.

K-701A

Compressor de gás
especificado

Centrífugo

Vazão 9161 Nm /h, pressão entrada
703 kPa, pressão descarga 4500 kPa

K-702B

Compressor de gás
especificado

Centrífugo

Vazão 9161 Nm /h, pressão entrada
4470 kPa, pressão descarga 8030 kPa

E-701A

Aftercooler do compressor
A
K-601

Cascotubos

Área 71,6 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 5000 kPa (tubos)

E-701B

Aftercooler do compressor
K-601B

Cascotubos

Área 62,6 m , pressão de projeto 500
kPa (casco) e 8900 kPa (tubos)

Aço-carbono

2

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

3

Aço-carbono

3

Aço-carbono

3

Aço-carbono

2

Aço-carbono

2

Aço-carbono

Observação:
Na tabela acima, os equipamentos referentes à seção de desidratação complementar
(pré-tratamento) são necessários apenas para o gás condicionado oriundo do processo de
desidratação por absorção em TEG. Para o gás condicionado oriundo do processo de
desidratação via adsorção em sílica-gel tal pré-tratamento não é necessário.

4.3.3.5 Consumo de Utilidades:
A partir dos resultados dos balanços de massa e energia obtidos através da
simulação no Hysys (Apêndice S), os consumos de utilidades para a unidade de
extração de hidrocarbonetos pelo processo turbo-expansão puderam ser
estimados, e são apresentados na Tabela 52 ilustrada a seguir:
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Tabela 52: Consumo de utilidades – processo turbo-expansão de extração de
hidrocarbonetos do gás natural
ID

Vapor Saturado
[11000 kPa, kg/h]

Água de
Resfriamento
o
3
[30 C, m /h]

Energia Elétrica
[kW]

Água Gelada
o
3
[5 C, m /h]

Gás Natural
o
[20 C, 1 atm,
3
m /h]

PRÉ-TRATAMENTO: DESIDRATAÇÃO COMPLEMENTAR
DF-700

-

-

-

-

1,0

DK-700

-

-

0,04

-

-

DE-700

-

-

0,06

-

-

Total

-

-

0,1

-

1,0

TRATAMENTO PRINCIPAL: REMOÇÃO DE HIDROCARBONETOS
E-702

-

95

298

-

-

E-704

585

-

-

-

-

P-700

-

-

8,5

-

-

E-705

1180

-

-

-

-

E-706

-

-

-

67,5

-

E-707

1200

-

-

-

-

E-708

-

64

-

-

-

K-701A

-

-

721

-

-

K-701B

-

-

217

-

-

E-701A

-

58

-

-

-

E-701B

-

25

-

-

-

Total

2965

242

1245

67,5

-

Observação:
Na tabela acima, as utilidades referentes à seção de desidratação complementar (pré-tratamento)
são necessárias apenas para o gás condicionado oriundo do processo de desidratação por
absorção em TEG. Para o gás condicionado oriundo do processo de desidratação via adsorção em
sílica-gel tal pré-tratamento não é necessário.

4.3.3.6 Estimativa de Investimento:
O investimento necessário para a unidade de remoção de hidrocarbonetos
pelo processo turbo-expansão é apresentado na tabela a seguir, para ambos os
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casos analisados. A memória de cálculo do custo estimado dos equipamentos
descritos na Tabela 51 é apresentada de forma detalhada no Apêndice U.
Tabela 53: Estimativa de investimento de capital fixo – processo turbo-expansão de
extração de hidrocarbonetos do gás natural
Caso A

Caso B

R$ x 1000

R$ x 1000

CTA

3.301

3.224

Instalação de equipamentos

0,3 x CTA

990

967

Tubulação

0,8 x CTA

2.641

2.579

Instrumentação e controle

0,3 x CTA

990

967

Elétrica

0,2 x CTA

660

645

Civil

0,3 x CTA

990

967

Estruturas e edificações

0,2 x CTA

660

645

Pintura

0,1 x CTA

330

322

CIB

10.562

10.317

0,3 x CIB

3.169

3.095

Projeto e Engenharia

0,3 x (CIB + Offsites)

4.119

4.024

Contingências

0,1 x (CIB + Offsites)

1.373

1.341

CTC

19.223

18.777

Fator

Custo de aquisição, equipamentos de
processo

Custo total ISBL
Offsites

Investimento total de capital fixo
Observação:

Caso A: gás alimentado à unidade turbo-expansão é o gás condicionado pelo processo de absorção
química com MEA seguido pelo processo de absorção em TEG.
Caso B: gás alimentado à unidade turbo-expansão é o gás condicionado pelo processo de absorção
química com MEA seguido pelo processo de adsorção em sílica-gel (sem necessidade de
desidratação complementar).

4.3.3.7 Custo Operacional:
Os custos operacionais para a unidade para a unidade de remoção de
hidrocarbonetos pelo processo turbo-expansão são apresentados nas tabela a
seguir, para ambos os casos analisados.
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Tabela 54: Custo operacional anual – unidade de remoção de hidrocarbonetos pelo
processo turbo-expansão – Caso A: gás alimentado à unidade Joule-Thomson Refrigerado
é o gás condicionado pelo processo de absorção química com MEA seguido pelo processo
de absorção em TEG

Tabela 55: Custo operacional anual – unidade de remoção de hidrocarbonetos pelo
processo turbo-expansão – Caso B: gás alimentado à unidade Joule-Thomson Refrigerado
é o gás condicionado pelo processo de absorção química com MEA seguido pelo processo
de adsorção em sílica-gel (sem necessidade de desidratação complementar)

4.4 Análise Econômica
Após a análise de viabilidade técnica das alternativas de processamento
para o gás natural demonstrada nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do presente trabalho, onde
o projeto dos processos e o dimensionamento dos principais equipamentos
puderam ser estabelecidos, bem como custos de investimento, custos operacionais
e capacidades produtivas puderam ser determinados, uma análise de viabilidade
econômica foi realizada com o objetivo de verificar qual a rota de processamento
economicamente mais atrativa para o gás natural bruto objeto do presente estudo
(caso-base).
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4.4.1 Rotas de Processamento
Representando graficamente os processos estudados anteriormente,
temos:

Figura 31: Diagrama de blocos – possíveis rotas de processamento
do gás natural a partir dos processos analisados no presente
trabalho
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Analisando preliminarmente o diagrama de blocos ilustrado na Figura 31, o
número de possíveis rotas de processamento de gás natural seria 2 x 2 x 3 = 12
(doze). Entretanto, duas restrições devem ser consideradas, a saber:
•

O processo de remoção de gases ácidos via absorção física com o
solvente Selexol, seguido de qualquer um dos dois processos de
desidratação analisados, foi capaz de produzir gás natural
especificado para venda, sem que houvesse a necessidade de
submeter

o

subseqüente

gás
para

efluente

desses

remoção

de

processos

a

hidrocarbonetos,

tratamento
conforme

observado no item 4.3.
•

O processo Joule-Thomson de remoção de hidrocarbonetos não foi
capaz de produzir gás natural especificado para venda, conforme
demonstrado no item 4.3.1.

Assim, os possíveis rotas de processamento reduziram-se ao número de 6
(seis). De acordo com a Figura 30, tais rotas são:
1. B → D → G
2. B → D → H
3. B → E → G
4. B → E → H
5. C → D
6. C → E

4.4.2 Metodologia da Análise Econômica
Para avaliar economicamente cada uma das seis rotas possíveis foi
utilizado o método do Valor Presente Líquido (VPL), por se tratar de um dos
instrumentos mais utilizados para se avaliar propostas de investimento de capital
(KASSAI; KASSAI; SANTOS; ASSAF NETO, 2000). Antes da apresentação dos
resultados obtidos, entretanto, são necessárias as seguintes observações:
a) o preço do gás natural especificado e do GLP utilizados na análise
econômica foram os apresentados no Capítulo 3 (Tabela 13), os quais
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são periodicamente divulgados pela ANP. O preço do etano
petroquímico, entretanto, não é objeto de pesquisa da ANP, assim para
o presente trabalho foi utilizado o preço deste produto praticado no
mercado internacional em 31/05/2009 (mesma data de referência dos
preços do GLP e gás natural exibidos na Tabela 13);

Figura 32: Evolução do preço do etano petroquímico
Fonte: http://quotes.ino.com/chart/?s=CLRP_W8.V09.E&v=d12

b) o preço da gasolina natural foi determinado com base no preço do
petróleo. De acordo com Maia, Vaz e Santos (2008), pelo fato de a
gasolina natural não possuir no Brasil uma especificação bem
definida, este produto não possui uma aplicação mais nobre, tendo
como principal destino a injeção em correntes de petróleo em
praticamente todas as unidades de processamento de gás natural
da Petrobrás. Assim, considerando-se a cotação do petróleo tipo
Brent em 31/05/2009 (US$68,00 por barril de 0,159 m3), e
considerando-se a densidade típica deste tipo de petróleo (39,4o
API, ou 828 kg/m3), o preço da gasolina natural em uma base
mássica foi adotado como sendo igual a 1,125 R$/kg;
c) uma vez bem definidos os custos de investimento e operação para cada
alternativa analisada (conforme apresentado nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 do
presente trabalho) bem como definidas as receitas obtidas com cada
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produto para cada uma das seis rotas possíveis, para que o valor presente
líquido calculado para cada alternativa fosse realista foi necessária a
consideração de um importante item na estrutura de custeio do gás natural
processado, que é o custo de extração (que no caso representa o custo da
matéria-prima). Por razões de sigilo, a Petrobrás não divulga tal custo para
suas unidades de produção de gás natural. Para o presente trabalho, foi
adotado um custo de extração baseado em um trabalho produzido pela
Comissão de Energia da Califórnia (E.U.A.) em 2007. A evolução do custo
de extração médio do gás natural nos Estados Unidos é reproduzido na
Tabela 56:
Tabela 56: Evolução do custo de extração do gás natural norte-americano
Fonte: California Energy Commission (2007)

Para o presente trabalho foi adotado o custo referente ao ano de 2007,
igual a US$7,88 por 1000 pés cúbicos de gás, que convertido para reais
em maio de 2009 equivale a 0,61 R$/m3 a 101,3 kPa e 20oC. Nenhuma
iniciativa de aprofundamento na determinação deste custo foi feita neste
trabalho, já que o valor acima estimado foi adotado para todas as
alternativas analisadas, sendo a comparação entre as alternativas
perfeitamente factível mesmo que o custo médio real de extração do gás
natural brasileiro seja muito diferente do adotado;
d) por fim, para que fosse possível o cálculo dos fluxos de caixa descontados
necessários à determinação do valor presente líquido de cada uma das
seis rotas analisadas, foi adotada arbitrariamente uma taxa mínima de
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atratividade igual a 15% ao ano. O horizonte econômico de análise também
foi arbitrariamente estabelecido como igual a 5 anos, prazo esperado para
o qual o reservatório de gás bruto não sofreria alterações significativas em
seus

parâmetros

de

produção

(pressão,

temperatura,

vazão

e

composição).

4.4.3 Apresentação dos Resultados
Os resultados obtidos na análise econômica das possíveis rotas de
processamento de gás natural são apresentados resumidamente na Tabela 57. O
detalhamento dos cálculos pode ser verificado no Apêndice V.
Tabela 57: Quadro-resumo: resultados da análise econômica
Descrição

Investimento
Total
(mil R$)

Custo
Operacional
Total
(mil R$)

Receita Total
(mil R$)

VPL – Valor
Presente
Líquido
(mil R$)

1) B → D → G

- Absorção química c/ MEA
- Absorção c/ TEG
- Processo Joule-Thomson refrigerado

22.593,0

3.685,0

148.456,6

270.484,6

2) B → D → H

- Absorção química c/ MEA
- Absorção c/ TEG
- Processo turbo-expansão

24.286,0

3.506,3

149.269,9

272.117,2

3) B → E → G

- Absorção química c/ MEA
- Adsorção em sílica-gel
- Processo Joule-Thomson refrigerado

23.132,0

3.318,2

148.456,6

271.175,2

4) B → E → H

- Absorção química c/ MEA
- Adsorção em sílica-gel
- Processo turbo-expansão

24.825,0

3.139,5

149.269,9

272.807,8

5) C → D

- Absorção física c/ Selexol
- Absorção c/ TEG

7.512,0

2.171,2

73.160,3

38.235,2

6) C → E

- Absorção física c/ Selexol
- Adsorção em sílica-gel

7.399,0

2.173,4

73.160,3

38.340,9

Rota

Conforme se observa nessa tabela, a rota de processamento que
proporcionou o maior valor presente líquido para o projeto foi a rota no. 4,
caracterizada pelo tratamento de gases ácidos pelo processo de absorção química
com metiletanolamina, desidratação pelo processo por adsorção em meio sólido
(sílica-gel) e remoção de hidrocarbonetos pelo processo turbo-expansão. Algumas
observações acerca dos resultados obtidos:
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a) apesar de apresentar o maior custo de investimento de todas as seis
rotas possíveis, ainda assim a rota no. 4 proporcionou o maior valor
presente líquido, graças ao custo operacional total inferior às
alternativas 1, 2 e 3 e graças ao superior poder de extração de
hidrocarbonetos pesados (com maior valor agregado) do processo
turbo-expansão em relação ao processo Joule-Thomson refrigerado;
b) entretanto, o resultado acima deve ser analisado com um pouco mais
de profundidade. Analisando os números apresentados da Tabela 57,
percebe-se que as rotas 1, 2 3 e 4 apresentaram valor presente líquido
(VPL) muito próximos entre si. De fato, a diferença entre o maior VPL
(rota 4) e o menor VPL (rota 1) foi de apenas 0,85%. Considerando que
a metodologia empregada para estimativa dos investimentos de cada
processo (método fatorial de Towler e Sinnott, vide Capítulo 3)
apresenta precisão da ordem de +/-30%, pode-se afirmar que do ponto
de vista do VPL as rotas 1, 2 3 e 4 são equivalentes. Assim, para a
escolha entre uma rota e outra análises adicionais devem ser
efetuadas. Tais análises devem considerar o risco inerente a cada
empreendimento, além de outros fatores subjetivos. Uma lista dos
fatores que poderiam ser considerados na decisão entre as alternativas
que apresentaram VPL equivalentes é descrita a seguir:
• Fontes de financiamento para o empreendimento
• Cronograma de implantação
• Segurança, saúde e meio ambiente
• Operabilidade dos processos
• Complexidade técnica dos processos
• Gerenciamento
• Custo total
• Fatores humanos, etc.
c) as rotas 5 e 6, baseadas no processo Selexol de remoção de gases
ácidos seguidas de um processo de desidratação, apesar de possuírem
custos de investimento e de operação significativamente inferiores aos
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das demais rotas, apresentaram valores presentes líquidos também
bastante inferiores às mesmas. Este resultado foi devido a esses
processos produzirem como único produto o gás natural especificado, já
que os hidrocarbonetos mais pesados (e com maior valor agregado)
são perdidos durante a fase de dessorção do solvente no processo
Selexol. Além disso, a própria taxa de perda de metano foi elevada no
processo Selexol, graças à afinidade do solvente de absorção com
hidrocarbonetos. Assim, além dos custos de investimento e operação, a
capacidade de geração de receitas das rotas 5 e 6 também foi inferior à
das demais rotas.
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CONCLUSÃO
Com base na literatura consultada e na metodologia desenvolvida e

discutida, pode-se concluir que:
•

As tecnologias de remoção de gases ácidos e desidratação de gás
natural estudadas no presente trabalho mostraram-se tecnicamente
viáveis, ou seja, foi possível atingir os níveis de remoção de impurezas
(CO2, H2S e H2O) requeridos, com base na especificação corrente do
mercado brasileiro, conforme resolução da Agência Nacional do Petróleo
(ANP).

•

No caso das tecnologias de remoção de hidrocarbonetos, apenas o
processo Joule-Thomson refrigerado e o processo turbo-expansão foram
capazes de especificar o gás natural, enquanto que o processo JouleThomson por si só não foi capaz de atingir o grau de remoção de
hidrocarbonetos requerido.

•

O processo de remoção de gases ácidos com o solvente físico
polietilenoglicol dimetiléter (comercialmente conhecido como Selexol),
além de remover os gases ácidos propriamente ditos (CO2 e H2S)
também removeu da corrente de gás bruto parte significativa dos
hidrocarbonetos pesados e do vapor de água de saturação, o que fez
com que o gás resultante necessitasse apenas de desidratação adicional
para que atingisse a especificação da ANP, sem a necessidade um
processo subsequente para remoção de hidrocarbonetos.

•

Seis rotas de processamento tecnicamente viáveis foram avaliadas
economicamente, com o objetivo de se determinar qual a rota detentora
do maior valor presente líquido (VPL). A rota que apresentou tais
características foi a de número 4: remoção de gases ácidos via absorção
química com amina, seguida de desidratação via adsorção em meio
sólido e posterior remoção de hidrocarbonetos pelo processo turboexpansão. Entretanto, em função do VPL muito próximo apresentado
pelas rotas 1, 2, 3 e 4, o resultado acima deve ser submetido a análises
subsequentes, que levem em consideração fatores extra-econômicos
como segurança e meio ambiente, complexidade dos sistemas e
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operabilidade dos processos, tempo de implementação de cada
alternativa, etc.
•

A metodologia apresentada mostrou-se eficaz em seus objetivos. A
ferramenta de simulação de processos químicos utilizada (Hysys versão
3.2), aliada à avaliação econômica dos processos, permitiu indicar com
segurança as rotas de processamento técnica e economicamente mais
adequadas.

•

Devido à variedade e complexidade dos processos envolvidos na
purificação e fracionamento do gás natural, seria muito difícil e trabalhoso
chegar-se aos resultados apresentados no presente trabalho por meio de
métodos tradicionais, baseados em manuais de referência e em rules of
thumb genéricas, nem sempre aplicáveis ao caso em estudo.

•

Mesmo em casos onde métodos heurísticos baseados em rules of thumb
poderiam ter sido potencialmente aplicados, como no caso da seleção do
processo de remoção de gases ácidos, onde a literatura consultada
indicava que a aplicação de processos à base de solventes físicos (p.ex.
Processo

Selexol)

não

é

recomendada

para

gases

ricos

em

hidrocarbonetos pesados, ainda assim para o desenvolvimento do
presente trabalho optou-se por efetivamente construir o modelo de
simulação do processo e submetê-lo à metodologia apresentada no
Capítulo 3. Especificamente no caso em questão, apesar de saber-se de
antemão que parte significativa dos hidrocarbonetos pesados seriam
perdidos, em contrapartida este efeito poderia já especificar o gás natural
quanto ao ponto de orvalho de hidrocarbonetos (como de fato ocorreu),
além do efeito adjacente de desidratação característico do Processo
Selexol também promover significativa desidratação do gás (como
também ocorreu), o que poderia resultar em uma instalação bastante
simplificada e conseqüentemente com custos de investimento e
operação reduzidos. Os resultados mostraram que os baixos custos de
investimento e operação das rotas 5 e 6 (baseadas no Processo Selexol)
não foram suficientes para compensar as perdas de receita decorrentes
dos hidrocarbonetos perdidos, já que tais rotas produziram como único
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produto o gás natural especificado. Entretanto, tal conclusão não seria
possível apenas através de uma análise heurística.
•

Raciocínio semelhante ao descrito acima foi aplicado à remoção de
hidrocarbonetos através do Processo Joule-Thomson. Apesar de a
literatura reportar que tal processo poderia não ser capaz de especificar
o gás natural quanto ao ponto de orvalho de hidrocarbonetos em casos
onde a riqueza do gás bruto é elevada, ainda assim optou-se neste
trabalho por efetivamente construir o modelo de simulação para esse
processo. De fato, demonstrou-se que o Processo Joule-Thomson não
foi capaz de especificar o gás bruto utilizado como caso-base no
presente trabalho, mas também neste caso não seria possível chegar-se
a tal conclusão heuristicamente, pois a literatura consultada não reporta
dados específicos de riqueza e pressão inicial do gás bruto a partir dos
quais o processo não é capaz de especificar o gás.

•

Em decorrência dos dois itens anteriores, o presente trabalho pôde
demonstrar que para um gás bruto com riqueza em hidrocarbonetos da
ordem de 29% molar (definindo riqueza como o teor de hidrocarbonetos
C2+) o Processo Selexol de remoção de gases ácidos não é
economicamente viável, assim como o processo Joule-Thomson para
remoção de hidrocarbonetos não é tecnicamente viável já que não é
capaz de obter o grau de remoção necessário para que a especificação
do gás natural para venda seja atingida.

•

A utilização da metodologia aqui apresentada é, em nossa opinião,
recomendada para as fases de screening entre alternativas e Projeto
Conceitual de sistemas complexos e capital-intensivos como uma
unidade de processamento de gás natural.

•

Para futuros trabalhos, sugere-se a exploração das ferramentas de
dimensionamento e custeio de equipamentos e de análise econômica
existentes nos principais pacotes de simulação de processos químicos –
as quais funcionam acopladas ao módulo de simulação em estado
estacionário – o que sem dúvida reduziria ainda mais o tempo necessário
à obtenção da melhor alternativa técnico-econômica para um dado
processo. No presente trabalho, em função das limitações da versão e
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das licenças disponíveis do software utilizado, tais facilidades não
puderam ser utilizadas.
•

Pode-se também incorporar na análise de viabilidade, funções objetivo
de características diferentes da econômica, como menor consumo
energético, menor destruição de exergia, menor impacto no meio
ambiente, menor geração de gases de efeito estufa e efetuar um estudo
de otimização multiobjetivo com sensibilidade paramétrica acoplada.
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