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RESUMO 

 

Energia foi, é e sempre será uma das pautas para discussão mais importantes da 

humanidade. Com a sensibilização global pelo desenvolvimento sustentável dos países e o 

avanço tecnológico das últimas décadas, combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo 

comum são pressionados por exigências regulatórias cada vez mais restritas. A busca por 

alternativas energéticas mais eficientes e com menores impactos ao meio ambiente nunca foi 

tão grande. No olho do furacão da vanguarda de alternativas energéticas está uma tecnologia 

que remonta aos tempos de Primeira Guerra Mundial, quando o processo de Fischer-Tropsch 

foi concebido; a tecnologia Gas-to-Liquids (GTL), que se utiliza do processo de Fischer-

Tropsch para transformar gás natural em petróleo sintético, tem potencial para fazer com que 

o petróleo continue sua soberania energética global (que começou com a fundação da 

Standard Oil por John D. Rockfeller em 1870) por muitos anos que estão por vir. Para tal, a 

tecnologia GTL utiliza reservas de gás natural não exploradas atualmente, chamadas de 

stranded gas, para produzir compostos sintéticos, que geram reduzido impacto ao meio 

ambiente. O presente trabalho teve como objetivo mensurar a ecoeficiência de uma típica 

planta GTL de Fischer-Tropsch (que foi baseada no trabalho de Otaraku e Vicent (2015) e 

Panahi et al.(2011)), através do cálculo de ecoindicadores chave; dados para o cálculo destes 

ecoindicadores foram obtidos da simulação computacional utilizando-se o software 

UNISIM®. 

 

 

Palavras chave: Fischer-Tropsch, GTL, UNISIM, Simulação, Ecoindicadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Energy was, is and always will be one of the most important discussion topics of the 

world. As we have greater sensitization towards sustainable development joined with the 

astonishing technological advance of past decades, fossil fuels such as coal and oil are facing 

greater and rigorous regulatory restrictions.  More efficient and environment-friendly types of 

alternative energy are being searched as they were never before. At the eye of the storm of 

newer energies lies a technology that brings us to First World War times, when Fischer-

Tropsch process was conceived. Gas-to-Liquids (GTL) technology, that uses Fischer-Tropsch 

process to create synthetic oil from natural gas, has the potential to help oil continue its 

dominance for many years to come as the most used energy since 1870 (when Standard Oil 

was found by John D. Rockfeller). GTL technology can use stranded natural gas reserves (that 

are not economically viable as of right now) to produce synthetic compounds which cause 

less environmental impact. This work had the goal of measuring ecoeficiency of a common 

Fischer-Tropsch GTL Plant (which was based on the work of Otaraku e Vicent (2015) and 

Panahi et al. (2011)), using key ecoindicators to do so. Those key ecoindicators were 

calculated using data obtained from computational simulation of Otaraku and Panahi’s plant 

using UNISIM® software. 

 

 

Palavras chave: Fischer-Tropsch, GTL, UNISIM, Simulation, Ecoindicators. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O interesse por novas tecnologias de produção de derivados de petróleo (nafta, 

combustíveis, lubrificantes, parafinas) tem crescido por uma série de motivos, dentre estas 

podemos mencionar: as grandes oscilações do preço do óleo cru (petróleo), a necessidade de 

produtos com melhor qualidade, visto que os produtos refinados a partir do petróleo, não 

podem atender a determinados propósitos e às legislações ambientais cada vez mais rigorosas. 

(SMITH e HEINEN, 2005) A isto se somam as recentes descobertas de reservas de gás 

natural, geralmente afastadas dos grandes mercados consumidores, a necessidade de 

monetizar estas reservas e a pressão de entidades para diminuição da queima (flaring) do gás, 

fazendo com que exista uma busca por processos que empregam esta fonte de matéria-prima 

(TRINDADE, 2012). A forma em que se encadeou este cenário tem ocasionado um interesse 

por um processo conhecido desde os anos 30, cuja aplicação tem se consolidado mais 

recentemente: a conversão de gás em líquidos, gas-to-liquids (GTL) (WAN, 2011). 

Este processo consiste na conversão química de gás natural, carvão ou outras matérias-

primas em um gás de síntese, composto basicamente de hidrogênio e monóxido de carbono, o 

qual é posteriormente transformado em hidrocarbonetos de interesse comercial através da rota 

química conhecida como Fischer-Tropsch. Pode ser obtida assim uma variedade de produtos, 

tais como nafta, óleo diesel, querosene, óleos lubrificantes básicos e parafinas, todos com 

teores notadamente baixos de enxofre, aromáticos, nitrogênio e metais. (TRINDADE, 2012). 
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Segundo Samuel (2003), a reação de Fischer-Tropsch também produz um óleo mais 

seletivo, com menos material particulado, além de teor de enxofre reduzido, os quais ajudam a 

satisfazer regulamentos quanto à saúde e ao meio ambiente. Ainda emite 45% de CO2 a 

menos em comparação, por exemplo, ao carvão para obter aproximadamente a mesma 

quantidade de energia 

Há uma forte pressão sobre as indústrias quanto à melhoria do desempenho de seus 

processos, não apenas em relação à qualidade de seus produtos, mas também quanto aos 

impactos causados à natureza, cada vez mais controlados por órgãos reguladores. A redução 

destes contribui para o desenvolvimento sustentável, a qual é novo motivo de preocupação 

entre as Empresas – ecoeficiência. 

O conceito de ecoeficiência surgiu em 1992, a qual é alcançada através da entrega de 

bens ou serviços que satisfazem às necessidades humanas e que tragam qualidade de vida, 

enquanto progressivamente se reduz o impacto ambiental de bens e recursos ao longo de todo 

o ciclo de produção à um nível, no mínimo, emparelhado à capacidade da Terra. (WBCSD, 

2000). 

O uso de ecoindicadores e metas de desempenho ambiental é um método transparente 

de priorizar investimentos na área ambiental (HOLGATE et al., 2000). Um ecoindicador é 

uma métrica representada geralmente de forma simples, pela razão entre uma variável 

ambiental e uma variável econômica (UNCTAD, 2004). Conforme Callens e Tyteca (1999), 

ainda podem ser desenvolvidas métricas matematicamente mais complexas. 

Em 1996, foi desenvolvida pela BASF, na Alemanha, em conjunto com a consultoria 

Roland Berger, uma metodologia para análise da ecoeficiência. Consiste em analisar o ciclo 

de vida do produto ou processo, avaliando  seu desempenho econômico e ambiental. A BASF 

definiu cinco aspectos para cálculo do impacto ambiental, sendo consumo de energia, 

consumo de matérias-primas, potencial de toxicidade dos resíduos e produtos, emissão de 

resíduos e potenciais de riscos ambientais. Nos custos são considerados além dos gastos com 

a fabricação, distribuição, gastos incorridos no descarte dos produtos (BASF, 2006). 

Dados do Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas por fontes e Remoções por 

Sumidouros de GEE não Controlados pelo Protocolo de Montreal (2010) apontaram que, no 

Brasil, 20% da emissão de CO2 é proveniente dos setores de energia, processos industriais e 

tratamentos dos resíduos, e há uma perspectiva de considerável aumento para as projeções de 

2020. 
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Segundo Batista (2015) a emissão de CO2 e consumo energético são fortemente 

correlacionados e reduzindo-se o consumo energético ou substituindo uma fonte energética por 

outra menos poluente consequentemente reduzir-se-ão as emissões de CO2. 

A simulação computacional pode ser utilizada para esta finalidade de modo a obter 

além dos produtos desejados, uma estimava da quantidade de CO2 liberada ao longo do 

processo, visando, assim, o estudo da ecoeficiência. 

Define-se simulação como um modelo matemático capaz de gerar a descrição do 

estado de um sistema, a partir de condições previamente especificadas (condições iniciais e de 

contorno, parâmetros, dimensões de equipamentos, e suas faixas operacionais, entre outras). 

Tal modelo é uma estrutura idealizada que representa o processo real, tendo como base 

equações matemáticas, as quais são resolvidas no pacote computacional.  

Atualmente, com o aumento da demanda e a necessidade de tornar as simulações mais 

aplicadas e sua utilização mais eficiente, pacotes computacionais foram e estão sendo 

desenvolvidos, tais como: Matlab®, Aspen/HYSYS/UNISIM®, PRO/II® e EMSO®. 

Com base no exposto, este trabalho visa o estudo de um processo de produção de 

variados insumos básicos como nafta, óleo diesel, óleo lubrificante, querosene e parafina de 

forma a avaliar a ecoeficiência do processo, por meio de simulação computacional. O estudo e 

cálculo dos seguintes ecoindicadores: consumo energético, emissão de CO2, consumo de água, 

geração de efluentes e geração de resíduos. Estudos de ecoindicadores no processo de 

Fischer-Tropsch ainda não foi amplamente abordado na literatura técnico-científica, fato que 

motivou a realização deste trabalho. Espera-se, assim contribuir para o aumento de 

informações sobre o uso de ecoindicadores nesse ramo industrial que tem grande potencial, 

devido sua demanda mundial. 
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1.2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar o processo GTL (Fischer- 

Tropsch) a partir da matéria prima - gás natural, utilizando para esse estudo um simulador de 

processo computacional. Especificamente será utilizado o software UNISIM Design Suite 

R390, da empresa Honeywell, licenciado para Universidade Federal Fluminense. 

Para representação do processo de Fischer-Tropsch foi selecionada a planta 

apresentada originalmente por Panahi et al. (2011) e de Otaraku e Vincent (2015), em seu 

estudo posterior. 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

 Comparação dos resultados encontrados na simulação realizada pelo software 

UNISIM com os resultados apresentados por Panahi et al. (2011) e também 

Otaraku e Vicent (2015); 

 Desenvolvimento e cálculo dos ecoindicadores de energia, geração de resíduos, 

CO2, efluentes e consumo de água para o processo de Fischer-Tropsch analisado 

de forma a aferir quanto a viabilidade do ponto de vista ambiental deste processo, 

além de outros ecoindicadores de interesse para o processo, como consumo de 

água, geração de efluentes e geração de resíduos. 

O presente trabalho foi desenvolvido durante a graduação de Engenharia Química 

oferecida pelo Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal 

Fluminense. Está inserido nas linhas gerais de modelagem. Simulação, Otimização de 

processos, meio ambiente e sustentabilidade.  

Este trabalho tem por última finalidade servir como referência quanto à simulação 

computacional referente ao processo GTL (Fischer Tropsch) que possui grande potencial para 

realização de futuros empreendimentos reais no setor petroquímico.  



 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 INSUMO DO PROCESSO GTL: GÁS NATURAL 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS, USOS E FORMAS DE EXTRAÇÃO DO GÁS NATURAL 

 O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, associado ou não 

ao petróleo, formado por hidrocarbonetos com predominância de metano, e que a temperatura 

ambiente e pressão atmosférica permanece em estado gasoso. Trata-se de uma importante 

fonte de energia para prover calor, eletricidade e também pode ser usado como combustível 

em automóveis e como insumo na indústria química. É uma das fontes de energia mais 

importantes do mundo, atrás apenas do petróleo e do carvão, conforme Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Consumo mundial de energia 

Fonte: British Petroleum (2015) 
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O gás natural pode ser classificado em dois subtipos: convencional e não-

convencional. O gás natural convencional é encontrado no subsolo em rochas porosas, 

isoladas do exterior por rochas impermeáveis e suas reservas podem estar associadas ou não a 

depósitos petrolíferos; o gás natural convencional provém da degradação da matéria orgânica 

oriunda de quantidades extraordinárias de microrganismos que, em eras pré-históricas, se 

acumulavam nas águas litorâneas dos mares. Essa matéria orgânica foi então soterrada a 

grandes profundidades e, por isto, sua degradação se deu fora do contato com o ar, a grandes 

temperaturas e sob fortes pressões. Já o gás natural não-convencional é todo o gás natural cuja 

extração é mais complexa, conceito que varia no tempo e com o tipo de reservatório.  

Atualmente, o termo se refere principalmente ao gás de folhelho (gas-containingshales 

ou shalegas). Mas existem diversas categorias de gás não convencional: gás de carvão 

(coalbedmethane), alocado em reservatórios a grande profundidade (deepgas) ou em águas 

profundas (deepwater); gás de zonas geopressurizadas (geopressurized zones), em formações 

pouco permeáveis (tightgas) e hidratos submarinos e árticos (ABRACE, 2012). 

O gás natural tem um amplo espectro de aplicações. É usado como combustível 

industrial, comercial, domiciliar e residencial; na recuperação secundária de petróleo em 

campos petrolíferos, através de sua re-injeção; como matéria-prima nas indústrias 

petroquímica (plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes (ureia, amônia e 

seus derivados); e na redução do minério de ferro na indústria siderúrgica. 

Outra importante forma de utilização do gás natural é como combustível na geração de 

eletricidade, em usinas termoelétricas, em unidades industriais, instalações comerciais e de 

serviços, e em regime de cogeração (produção combinada de vapor e eletricidade) (ABRACE, 

2012). 

Como o gás natural é gerado a partir de diversas formações geológicas, cada uma 

delas demanda técnicas específicas de extração e produção. Mas de modo geral, uma vez que 

o depósito potencial de gás natural é localizado por geólogos e geofísicos, cabe à equipe de 

perfuração cavar onde houver a maior probabilidade de existência de gás. A localização exata 

da extração depende de inúmeros fatores, incluindo, por exemplo, a natureza da formação 

potencial a ser perfurada, as características geológicas da superfície e o tamanho do depósito 

alvo. Se for confirmada a existência de gás natural, então ele será desenvolvido e a produção 

se iniciará (ABRACE, 2012). A Figura 2.2 ilustra o perfil geológico dos recursos de gás 

natural. 
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Figura 2.2 – Esquema de Geologia dos recursos de gás natural 

Fonte: Natural Gas Organization (2015) 

 

 

2.1.2 GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

A indústria de gás natural no Brasil é bastante incipiente. Seu desenvolvimento em 

maior escala começou apenas após a inauguração do Gasoduto Bolívia Brasil (Gasbol), em 

1999. Mas a despeito da pouca maturidade do mercado, o gás natural ampliou 

significativamente sua importância na matriz energética brasileira, tendo passado de 1% de 

participação em 1980, para 11% em 2012 (ABRACE, 2012). 

As perspectivas são de que essa participação aumente ainda mais, passando para 

15,5% em 2021, segundo estimativas da Empresa de Pesquisa Energética, conforme Figura 

2.3. Mas esse aumento pode ser ainda mais expressivo, se o potencial brasileiro for 

adequadamente explorado. O Brasil possui 38 bacias sedimentares, com grande potencial de 

disporem de reservas de hidrocarbonetos, sendo que as mais importantes somam 7,5 milhões 

de km². Hoje, menos de 5% do potencial total está concedido para exploração e produção, e 

apenas 6% da área concedida está em fase de desenvolvimento e produção (ABRACE,2012). 
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Figura 2.3 – Perspectiva de evolução da matriz energética brasileira até 2021 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2012) 

 

2.2 PRODUTOS DO PROCESSO GTL: DERIVADOS DE PETRÓLEO 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS, USOS E FORMAS DE OBTENÇÃO 

 

 Em uma planta GTL, os produtos são os seguintes derivados de petróleo: GLP (C3-

C4), Gasolina/Nafta (C5-C11), Diesel (C12-C20) e Graxas (C21+). 

 O GLP pode ser puramente gás propano ou uma mistura de gás propano e gás butano, 

dependendo do país em questão.  O GLP possui alto poder calorífico, o que significa que ele é 

capaz de gerar uma alta quantidade de calor em curtos intervalos de tempo, se for utilizado 

como fonte de energia. O GLP é largamente utilizado como gás de cozinha (assim como o gás 

natural); ele também possui aplicações industriais, possuindo ótima qualidade quando usado 

em turbinas de gás para empilhadeiras ou em caldeiras. O GLP pode ser obtido durante o 

refinamento do petróleo assim como pode ser extraído no processo de produção de gás 

natural. 

A gasolina automotiva é, dentre os destilados intermediários, um dos produtos mais 

importantes para o setor de combustíveis; ela é utilizada no mundo inteiro em motores de 

combustão interna. Completamente inflamável e volátil, a gasolina gerada pelo petróleo é 

feita de uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos, olefínicos e aromáticos de C5 

a C9, cuja faixa de destilação está entre 30°C e 220°C. 

As naftas são utilizadas como solventes industriais de tintas, em lavagem a seco e 

como matéria-prima para a produção de eteno na indústria petroquímica. A nafta “leve”, em 
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geral, é destinada à mistura com outras naftas produzidas na refinaria, de forma a compor a 

gasolina. A nafta "pesada" pode ter o mesmo destino da leve ou ser utilizada como carga para 

a unidade de reforma catalítica da refinaria, onde a mesma sofre transformações químicas que 

a transformam em produtos com maior valor agregado. Algumas naftas pesadas também 

podem ser utilizadas para reduzir a viscosidade do asfalto, que é posteriormente aplicado 

como óleo para revestimento de estradas.  

O óleo diesel é um tipo especial de gasóleo com faixa de destilação entre 300C e 

4210C. Possui um conjunto de propriedades que permitem sua utilização em máquinas 

movidas por motores de ciclo diesel. Além de combustível, o óleo diesel é muito utilizado 

como produto para lubrificação de peças graças à sua viscosidade (para que a película de óleo 

não seja rasgada pela pressão e forte atrito nos motores). 

Existem centenas de óleos lubrificantes, cada um dos quais atendendo a necessidades 

específicas. As características lubrificantes do óleo são melhoradas mediante a adição de 

compostos oxidantes, antiarranhantes, detergentes, antiespumantes, agentes para trabalhos sob 

alta pressão, entre outros aditivos; uns são líquidos e fluidos, outros viscosos, e podem ser até 

sólidos. São utilizados industrialmente para a lubrificação de máquinas e equipamentos que 

possuam atrito de peças.  

 

2.3 PROCESSO GTL (GAS-TO-LIQUIDS) 

 

2.3.1 ANÁLISE GERAL 

 

No campo de produção e consumo de energia, há uma crescente necessidade de 

preservar o nosso ambiente em uma escala global. Tendências apontam para o fato de que 

também haverá uma crescente demanda de uso para o gás natural. Gás natural gera um menor 

impacto negativo ao nosso ambiente em comparação a outras fontes de energia, como o 

carvão e o petróleo. Entretanto, gasodutos precisam ser construídos e há a necessidade de uma 

infraestrutura custosa (manufatura, recebimento/envio e transporte). Somado a isto, existem 

pequenas reservas exploradas e muitos sítios de gás natural inexplorados, que contém 

impurezas como o CO2 e por isso não atende ao critério para grandes investimentos em 

infraestrutura de gás natural. Dessa forma, como solução para isto, a tecnologia GTL permite 
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a conversão do gás natural, que é economicamente inviável para os processos convencionais 

(stranded natural gás) em nafta, e cortes de petróleo sintéticos, possibilitando então proceder 

com as mesmas rotas de distribuição do petróleo (WAKAMURA, 2005). 

Os combustíveis provenientes dos derivados de petróleo sintéticos obtidos pelo 

processo GTL são considerados “greenfuels” ou combustíveis "bastante limpos", pois não 

possuem teor de enxofre, possuem baixo teor de aromáticos e geram menores emissões de 

hidrocarbonetos, CO, NOX e material particulado (PM) quando comparados aos combustíveis 

tradicionais (OTARAKU e VINCENT , 2015).  

Outra grande vantagem do GTL é o fato dos produtos poderem ser misturados aos 

produtos tradicionais de petróleo, possibilitando o transporte de produtos do processo GTL 

através da infraestrutura atual, sem a necessidade do "gás tankers" (navios designados para o 

transporte de insumos como o gás natural liquefeito). Ademais, a tecnologia GTL pode ser 

acoplada à infraestrutura de uma planta tradicional de produção de derivados de petróleo, 

sendo possível realizar a transição de combustíveis tradicionais para os combustíveis GTL 

sem incorrer com custos extras (OTARAKU e VINCENT, 2015). 

 

2.3.2 TECNOLOGIA GTL 

 

O processo GTL é geralmente utilizado para se referir especificamente ao processo de 

Fischer-Tropsch. No entanto, ele engloba qualquer tipo de reação que envolva a 

transformação de gases em líquidos, sendo por convecção direta ou indireta. Na Figura 2.4 

são ilustradas algumas das possibilidades de processo GTL via conversão indireta através da 

formação de gás de síntese: 

 

Figura 2.4 - Processo GTL via gás de síntese e suas diferentes ramificações. 
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É possível sintetizar quase qualquer hidrocarboneto a partir de outro; nas últimas 5 

décadas, muitos processos para síntese de hidrocarbonetos a partir de gás natural foram 

desenvolvidos. 

Existem duas tecnologias para a produção de produtos de petróleo sintéticos 

(syncrude) através do GTL: a conversão direta a partir do gás natural, e a conversão indireta 

via gás de síntese (syngas). A conversão direta do metano elimina o custo de produção do gás 

de síntese, mas envolve uma alta energia de ativação, que é difícil de ser controlada na 

prática; vários processos de conversão já foram desenvolvidos, porém nenhum foi ainda 

comercializado por ser não-atrativo economicamente. Por outro lado, a conversão indireta 

pode ser realizada via síntese de Fischer-Tropsch (F-T) ou via metanol. 

 

 

2.3.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DA TECNOLOGIA GTL 

 

 O avanço gradual da civilização associado ao crescimento no setor de transportes vem 

influenciando a utilização excessiva de combustíveis fósseis; neste contexto, há uma 

tendência global que favorece o uso de alternativas energéticas para transporte, sendo ela 

influenciada pela necessidade de redução na emissão de poluentes, pelas preocupações com a 

"segurança energética" (termo que relaciona acessibilidade energética à segurança nacional, e 

é ameaçado por disputas geopolíticas, por exemplo), pela volatilidade de preços dos 

combustíveis convencionais e pela busca por combustíveis renováveis para complementar a 

cadeia de produção energética global (VALEARS e GOEDE, 2015). 

Os combustíveis GTL (GTL Diesel), sintetizados através do processo Fischer-Tropsch 

podem obter um papel promissor como uma alternativa de combustível limpo. (VALEARS e 

GOEDE 2015). O GTL Diesel possui diversas propriedades extremamente benéficas como: 

alto índice de cetano, ausência de conteúdo poliaromático, virtualmente zero enxofre e 

quantidades negligenciáveis de aromáticos e compostos químicos baseados em hetero-átomos 

como enxofre (SO2) e nitrogênio (NOx) (WANG et al., 2009). Um alto número de cetano 

leva a uma combustão mais eficiente, que gera menos subprodutos de combustão como CO, 

hidrocarbonetos voláteis (VOC) e material particulado (basicamente fuligem, também 

chamado de carbono negro). As emissões de NOx também podem ser reduzidas pelo aumento 
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da razão EGR (exaust gás recirculation ou reciclo de gás exausto, técnica  para reduzir a taxa 

de NOx em detrimento do aumento de outros poluentes) (SZYBIST et al., 2005).  

Além disso, o GTL diesel pode ser misturado ao diesel comum ou ao diesel B5 (diesel 

com 5% de biodiesel) sem a necessidade de um motor específico; ademais, motores 

específicos para o GTL diesel podem ainda potencializar a eficiência na redução de emissão 

de poluentes (WANG et al., 2009). 

 

 

2.3.4 GTL DIESEL VS DIESEL COMUM– CARACTERÍSTICAS 

 

 Algumas das características do GTL diesel (diesel sintético) já foram comentadas 

neste trabalho. A Figura 2.5 incorpora as principais propriedades de interesse para se avaliar a 

qualidade do diesel, fazendo um comparativo do diesel comum com o diesel sintético: 

 

Figura 2.5 – Características dos combustíveis-teste. 

Fonte: Maly (2004) 

 

Foram usados para alimentar a Figura 2.5 dados acerca da propriedade do diesel 

comum e do diesel sintético produzido pela joint venture SasolChevron através do processo 

GTL Fischer Tropsch. Percebe-se que o diesel sintético: 

 Possui viscosidade menor que o diesel comum; a viscosidade influencia num 

melhor processo de atomização durante a combustão, que promove uma 

combustão mais eficiente, resultando em mais potência.  
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 Possui número de cetano maior que o diesel comum. Quanto maior o número de 

cetano, menor é o "delay" (atraso) de ignição, portanto quanto maior o número, 

mais rápido a combustão começa; como regra geral, quanto maior o número de 

cetano, melhor a performance do motor: mais fácil de dar a partida, menos 

barulho e menores emissões de poluentes. 

 Possui poder calorífico inferior (P.C.I) superior ao diesel comum. Um poder 

calorífico superior induz à um melhor aproveitamento energético e, portanto, 

melhor eficiência do motor. 

 Possui teor de aromáticos menor que o diesel comum. Alto teor de aromáticos 

diminui a eficiência do motor (aumenta o número de cetano) e gera material 

particulado. 

 Possui temperatura de destilação menor. Esta característica assegura um melhor 

ritmo de evaporação e de mistura com o ar, resultando numa combustão mais 

efetiva e um menor teor de compostos orgânicos voláteis (hidrocarbonetos que 

não sofreram combustão), que também são poluentes. 

 Possui teor de enxofre desprezível que o diesel comum. Os óxidos de enxofre 

formados pela combustão do óleo diesel podem ser descarregados para a 

atmosfera ou se transformar em ácidos na câmara de combustão. Menores teores 

de enxofre no diesel resultam em menos desgaste do motor e menor emissão de 

poluentes 

 Possui razão H/C maior que o diesel comum. Uma razão H/C maior indica um 

menor teor de aromáticos 

 Possui temperatura de destilação menor que o diesel comum, segundo o teste 

padrão de destilação ASTM 95% 

 

2.3.5 GTL DIESEL VS DIESEL COMUM - EMISSÕES 

 

Nesta seção serão apresentadas duas referências na literatura para experimentos 

realizados com o objetivo de monitorar a emissão de poluentes do diesel comum e do diesel 

sintético. 

 O primeiro experimento foi realizado como uma pesquisa em conjunto da 

SasolChevron e da DaimlerChrysler.Para tal, sendo utilizado o veículo Mercedes-Benz E 220 
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CDI Limousine, MY 2003.MB OM 646 engine, 6-speed manual gearbox; o veículo percorreu 

o percurso padrão para monitoramento de emissões - NEDC 2000 (New 

EuropeanDrivingCycle). Os resultados estão esquematizados na Figura 2.6: 

 

 

Figura 2.6 – Resultados dos testes de emissão. 

Fonte: Maly (2004) 

  

Observação adicional: O design dos experimentos permite inferir que existiriam 

reduções adicionais de 35% de NOx e 35% de PM caso os mesmos fossem realizados em 

motores específicos para o diesel GTL (MALY, 2004). 

O segundo teste a ser exposto foi um estudo comparativo de diesel B5(diesel com 5% 

de biodiesel), diesel sintético e misturas entre estes. Foram avaliados os parâmetros de 

performance de motor e emissão de poluentes; os resultados foram aproveitados na forma de 

artigo para a décima conferência internacional de engenharia mecânica (ICME). Para a 

realização do experimento, foi utilizado o motor de diesel YANMAR TF 120-M. As 

condições de teste foram realizadas na faixa de 1200~2400 rpm em intervalos de 200 rpm. O 

teste foi controlado pelo software DynomaxTable 2000 e o analisador de gás BOSCH BEA-

350 foi utilizado para investigar a emissão de poluentes. Resultados deste estudo serão 

apresentados a seguir. 

O diesel GTL, quando comparado ao diesel B5, teve o seguinte comportamento 

(SAJJAD et al., 2013): 
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 Aumento de até 10,1% na potência gerada e 21% na eficiência térmica do 

motor 

 Emissões de CO2~25% menores 

 Emissões de VOC's 40% menores  

 Emissões de NO 6~7% menores  

 

 Com base nos experimentos da literatura, pode-se concluir que a substituição do diesel 

comum pelo diesel GTL leva a redução da emissão de todos os poluentes regulados (NOx, 

PM, CO e HC). As análises foram realizadas apenas para emissões de veículos automotivos. 

Entretanto, segundo relatório patrocinado pela Shell, que também executou experimentos com 

navios e maquinário pesado, foi constatado que as reduções em emissões são maiores quando 

o diesel GTL é utilizado em motores altamente poluentes, como maquinários pesados, navios 

e veículos antigos (VERBEEK, 2014). 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 

 

3.1 VISÃO GERAL 

 

 Uma planta de processo Fischer–Tropsch é composta basicamente por três seções 

principais: Reforma a vapor para formação do Gás de Síntese (syngas), Síntese Fischer-

Tropsch e Acabamento dos produtos. O diagrama de blocos ilustrado na Figura 3.1 representa 

o processo de uma forma generalizada. 

 

 

Figura 3.1 - Diagrama de blocos de uma planta GTL, incluindo os principais processos. 

Fonte: Moen (2014). 
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O processo GTL foi criado nos anos de 1920 e fora utilizado principalmente com o 

enfoque de produzir combustíveis na forma líquida utilizando carvão como carga de processo. 

A partir do advento do setor petrolífero em 1950, o processo caiu em desuso, com exceção da 

África, que ainda o usou para a produção de petroquímicos básicos. Todavia, a conversão 

GTL vem sendo novamente utilizada como forma de conversão do Gás Natural em produtos 

de maior valor agregado e também em combustíveis (ALMEIDA et al, 2002). 

O grande benefício da conversão do gás natural nestes combustíveis sintéticos é que o 

processo Fischer-Tropsch modifica um produto que tem um nicho específico de compradores 

para um produto de maior aceitabilidade pelo mercado (FRANCISCO, 2007). 

A tecnologia Gas-to-Liquids tem como objetivo converter o gás natural ou outros 

hidrocarbonetos gasosos em outros de cadeia mais longa tais como os do diesel e da gasolina. 

Em geral, tem-se como objetivo principal a conversão de uma carga gasosa em um produto 

líquido com composição baseada em hidrocarbonetos mais pesados (LUTZ, 2001); estes 

possuem maior facilidade em transporte e armazenamento, devido ao fato de não precisarem 

de extensos gasodutos e tanques com volumes de grandes proporções. 

Além disso, soma-se o fato de que este processo forma produtos de melhor qualidade e 

com maior valor agregado do que o gás natural, tais como: lubrificantes, parafinas, diesel, 

gasolina, solventes, nafta, querosene (QUINLAN, 2000). 

 

 

3.2 HISTÓRICO DO PROCESSO DE FISCHER-TROPSCH 

 

A história do processo Fischer-Tropsch remete ao período da 1ª Guerra Mundial, em 

que a Alemanha, país carente de recursos petrolíferos, sofreu embargo dos países rivais, 

países estes que possuíam suprimentos de petróleo suficientes às suas necessidades e que 

estavam ficando cada vez mais mecanizados. No final da 1ª Guerra Mundial, enxergando a 

necessidade de desenvolver uma fonte alternativa de combustíveis que fosse baseada no 

carvão (riqueza mineral disponível na região), os oficiais alemães foram designados a 

desenvolver uma fonte independente de combustíveis para o setor de transportes. Neste 

período, foram realizadas as primeiras descobertas relacionadas ao processo F-T, graças ao 

trabalho dos cientistas alemães Franz Fischer e Hans Tropsch, que introduziram o processo de 
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conversão do gás de síntese (produzido a partir do carvão) em combustíveis líquidos 

(coaltoliquids - CTL), por volta de 1923; em 1925, os pesquisadores alemães anunciaram a 

viabilidade da síntese de parafinas de cadeia longa em condições de pressão atmosférica (com 

temperaturas de 220-250°C) (DAVIS, 2002). 

Em 1926, Fischer e Tropsch depositam sua patente para o processo, que seria 

publicada em 1930 (FISCHER, Franz; TROPSCH, Hans. Process for the production of 

paraffin-hydrocarbons with more than one carbon atom. US Pat. 1746464 A, 11 fev 1930). 

Em meados da década de 30, catalisador de cobalto passou a ser utilizado em plantas 

industriais. Em 1936, Fischer e Pichler descobriram que os catalisadores de cobalto operavam 

em condições ótimas na faixa de pressão de 5 a 20 atm (mais estável e possuía melhor 

seletividade para hidrocarbonetos líquidos). No ano seguinte, os dois cientistas concluíram 

que, na faixa ótima de pressão de 5 a 20 atm, a síntese com catalisadores de ferro também era 

beneficiada e, neste período, o ferro também passou a ser utilizado como catalisador em 

plantas comerciais alemãs. Já nos anos 40, a indústria alemã decidiu por substituir o cobalto 

pelo ferro como catalisador. Esta década também marcou a época em que o processo de 

Fischer-Tropsch foi mais utilizado em escala industrial, pois o mesmo foi utilizado para gerar 

combustível que serviria para alimentar os motores da máquina bélica nazista na 2ª Guerra 

Mundial; em 1944, a utilização do processo de F-T foi tão intensa na Alemanha que em 1944 

a produção no país alcançou a marca de 44.000 barris/dia (ANDERSON, 1984). 

Nos anos 50, o emprego do carvão como insumo em processos entrou em desuso 

devido aos avanços tecnológicos da indústria petrolífera, o que conferiu o nome de "idade do 

petróleo” a este período. Na "idade do petróleo", o cenário energético mundial foi marcado 

pela abundância e oferta de petróleo barato. Consequentemente, o processo F-T teve sua 

visibilidade reduzida, com exceção apenas da indústria sul-africana, que teve a estatal Sasol 

criada em 1950, empresa que continuou interessada na tecnologia, baseando-se numa matéria-

prima extremamente barata e doméstica como o carvão e em políticas do estado, num país 

sem grandes reservas de petróleo bruto. Em 1955, a planta industrial Sasol I, voltada para o 

processo GTL, começou a operar utilizando uma combinação de reatores de leito fixo e leito 

fluidizado. No fim dos anos 60 e início da década 70, houve uma das grandes crises do 

petróleo, que fez com que os preços atingissem níveis recordes no mercado, fator que 

provavelmente foi decisivo para que a Sasol, em 1975, iniciasse a construção de novas plantas 

industriais GTL similares às antigas, porém com novos tipos de reatores (ANDERSON, 

1984). 
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A década de 90 assistiu a volta do processo Fischer-Tropsch ao centro das atenções da 

indústria de petróleo e gás natural no mundo. A transformação radical no ambiente de 

aplicações do gás natural abriu espaço para a renovação da tecnologia GTL (ALMEIDA et al, 

2002). 

 

3.3 HISTÓRICO COMERCIAL DO PROCESSO DE FISCHER-TROPSCH 

 

3.3.1 PLANTAS GTL DE MÉDIA E LARGA ESCALA 

 

3.3.1.1 SASOL 

 

 A Sasol é uma empresa de energia com sede em Joanesburgo, África do Sul; sua 

criação se deu em 1950, na cidade de Sasolburgo (África do Sul), sendo a primeira empresa a 

produzir líquidos a partir de gás (precursora do processo GTL). A planta pertence e é operada 

pela empresa PetroSA, agora chamada de PetroSA GTL Plant. 

As plantas GTL em operação atualmente são: 

 OryxPlant, no Qatar. Empreendimento da Sasol em parceria com Qatar 

Petroleum; foi finalmente comissionada em 2008 e possui capacidade designada 

de 32400 barris/dia. 

 Escravos Plant, projeto entre Sasol, Chevron e NNPC (Nigerian National 

Petroleum Company), com o mesmo design da planta de Qatar. Foi construída na 

região de Escravos, Nigéria. Custou 10 bilhões e seu startup ocorreu em 2014. 

Capacidade de 34000 barris/dia. 

 

3.3.1.2 ROYAL DUTCH SHELL 

 

 A Shell é uma empresa multinacional petrolífera Anglo-Holandesa, que tem como 

principais atividades o refino de petróleo e a extração de gás natural; foi a segunda maior 

empresa do segmento de óleo e gás no mundo, segundo o 2015 Financial Times Global 500 

list. Suas plantas GTL em operação atualmente são: 
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 Bintulu GTL Plant, primeira investida da Shell no mercado GTL - planta em 

Bintulu, na Malásia, 1993. Capacidade atual de 14700 barris/dia. 

 Pearl GTL Plant, maior planta de GTL do mundo; utiliza gás natural como 

insumo. Empreendimento da Shell em parceria com Qatar Petroleum. Capacidade 

de 260000 barris/dia. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DO PROCESSO FISCHER-TROPSCH 

 

3.4.1 A PLANTA GTL DE FISCHER-TROPSCH 

 

A Figura 3.2 representa uma típica planta de Fischer-Tropsch: Hidrocarbonetos de 

cadeia longa em fase líquida (C5+) são produzidos a partir do gás natural. As diferentes partes 

de uma planta GTL serão descritas com mais detalhes a seguir. 

 

Figura 3.2 - Diagrama de blocos para uma planta de Fischer-Tropsch convencional. 

Fonte: Moen (2014). 
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Na produção de gás de síntese, o gás natural é convertido a partir da oxidação com 

oxigênio ou vapor d’água em monóxido de carbono e gás hidrogênio. A mistura resultante de 

CO e gás hidrogênio é denominada “gás de síntese”. Este gás de síntese é então introduzido 

no reator F-T (Fischer-Tropsch) no qual há a produção de uma ampla variedade de 

hidrocarbonetos de diversos pesos moleculares; esta corrente de óleo bruto sintético (mistura 

de hidrocarbonetos) é chamada de “syncrude” (RAFIEE e HILLESTAD, 2012). 

Geralmente, introduz-se também uma corrente de reciclo de gás de síntese nessa fase, 

para melhorar a conversão global da carga. No próximo passo é realizado o acabamento do 

produto de modo a melhorar as características deste, que não são alcançadas no reator FT. 

Faz-se isso para cada produto de acordo com a sua aplicação, de forma que essas propriedades 

sejam enquadradas de acordo com a especificação de mercado adotada pelas agências 

reguladoras para cada tipo de produto (KLERK, 2011). 

 

 

3.4.2 PRÉ-AQUECIMENTO E REMOÇÃO DE ENXOFRE 

 

Há a necessidade de que o enxofre seja removido junto com outros compostos com 

heteroátomos (nitrogênio, oxigênio) presentes na carga de gás natural. Esses compostos são 

grandes agentes envenenadores, pois desativam os catalisadores de maneira muito rápida. 

Para que a descontaminação da carga seja realizada é empregado um processo de 

hidrotratamento, chamado de Hidrodessulfurização (HDS). Neste processo, o hidrogênio é 

adicionado sob alta pressão e há a quebra das ligações carbono-enxofre formando H2S. Nesta 

fase o percentual de enxofre na corrente de saída não pode exceder 1ppm.  

Para que o processo venha a ocorrer, a temperatura deve estar por volta de 400ºC, e 

para isso faz-se um pré-aquecimento da carga para que esta temperatura seja alcançada 

utilizando um forno; neste forno se utiliza gás natural como fonte de energia. A partir daí o 

gás natural é misturado com vapor ou CO2 e é alimentado ao pré-reformador (MOULIJN et 

al, 2001). 
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3.4.3 PRÉ-REFORMADOR  

 

O Pré-Reformador é um reator de leito fixo operando adiabaticamente numa 

temperatura de 500ºC. Nessa temperatura os hidrocarbonetos mais pesados são convertidos 

em metano e dióxido de carbono segundo a Equação (3.1): 

 

CnH2n+2  +  ½ (n-1) H2O ⇌ ¼ (3n+1)CH4 + ¼(n-1)CO2    (3.1) 

 

A principal vantagem de incluir um pré-reformador na planta de processo é que ele 

reduz a chance de que ocorra a deposição de carbono durante o processo; caso sejam 

utilizadas temperaturas mais elevadas, a probabilidade de formação de depósito de carbono 

aumenta mais ainda (BAKKERUD, 2005). 

 

 

3.4.4 PRODUÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE 

 

A unidade de produção de gás de síntese converte a carga em hidrogênio e monóxido 

de carbono. A escolha da matéria-prima é determinada pelo custo, disponibilidade e 

principalmente pelos produtos que serão formados. O gás natural é a principal carga para o 

processo GTL. (MOULIJN et al., 2001). As principais reações para produção de gás de 

síntese são apresentadas na Figura 3.3: 

 

 

Figura 3.3 - Reações para formação do gás de síntese 

Fonte: Moen (2014) 

 

Uma sucinta descrição das reações do processo de reforma pode ser realizada da 

seguinte maneira: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ranma_%C2%BD_characters
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I. Ocorre uma reação com o metano da corrente de entrada e o vapor d’água do 

processo (A). 

II. O monóxido de carbono produzido na primeira reação pode ser oxidado 

novamente com o vapor d’água, formando gás carbônico (B). Uma vez formado, 

o CO2 pode reagir com o metano da carga, formando monóxido de carbono e 

hidrogênio, que compõem o syngas. Essa reação é chamada de reforma seca, visto 

que não há presença de vapor d’água (C). 

III. Metano pode ser degradado formando coque (D). O metano semi-oxidado pode 

ser oxidado a CO2, gerando coque. As reações de coqueamento são relativamente 

indesejáveis, pois desativam o catalisador rapidamente (D,E). Podem ocorrer 

também tanto a oxidação parcial como completa do metano junto ao oxigênio 

presente no reator de reforma (F,G) (MOULIJN et al, 2001). 

 

 

3.4.5 REFORMA A VAPOR DO METANO 

 

Este método de produção utiliza vapor d’água para converter o gás natural em gás de 

síntese, utiliza-se para este fim um catalisador de níquel suportado em alumina, usando como 

promotores Molibdênio ou Nióbio (MALUF et al., 2003). 

Devido à grande estabilidade do metano, além do catalisador, devem ser utilizadas 

temperaturas altas, maiores que 750ºC para que a reação se processe. 

As principais reações que ocorrem nesta etapa são aquelas com metano e água (A, B); 

a reação global é endotérmica e por isso deve ocorrer adição de energia para que a reação 

ocorra satisfatoriamente. Esta condição é satisfeita a partir da queima dos combustíveis 

presentes nos tubos de reforma, onde geralmente se utiliza gás natural. 

É possível substituir o vapor de água por CO2; esta troca vai depender somente da taxa 

desejada de H2/CO para a execução do processo. Uma típica unidade de reforma a vapor 

consiste de 500 a 600 tubos com comprimento de 12 metros (MOULIJN et al., 2001). 
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3.4.6 REFORMA AUTOTÉRMICA (ATR) 

 

A mais promissora tecnologia relacionada à eficiência e tecnologia é a reforma 

autotérmica. Esse tipo de processo envolve um queimador, uma câmara de combustão e um 

leito catalítico localizado dentro de um vaso com material refratário feito de aço 

(BAKKERUD, 2005). 

O gás natural, o vapor e o oxigênio são injetados na zona de combustão onde ocorre a 

oxidação parcial e total do metano (F, G), em uma temperatura de 1900ºC. O metano que não 

foi convertido segue pelo reator e entra na zona de reforma, na qual acontecem as reações (A, 

C). A energia necessária para que a reação ocorra é suprimida pelas reações exotérmicas de 

oxidação (MOULIJN et al., 2001). 

Toda a produção industrial de Fischer-Tropsch em larga escala utiliza oxigênio puro 

para produzir o gás de síntese. Isso requer uma unidade de separação de ar (ASU). Caso fosse 

utilizado ar puro com percentual de Nitrogênio de 78%, ocorreria uma queda brusca de 

eficiência do processo, devido à necessidade de volumes muito maiores para que o processo 

fosse realizado.  

O custo de investimento e de operação de uma unidade ASU é alto e esse é um dos 

fatores que limitam a capacidade do processo ATR. O principal desafio dessa planta é 

diminuir a necessidade de consumo de oxigênio. Uma forma de fazer isso é tendo uma alta 

temperatura de entrada e proporcionando uma diminuição da temperatura de saída, o que 

produzirá um gás de síntese com uma razão H2/CO mais alta. A razão ótima para o processo 

Fischer-Tropsch é de aproximadamente 2 e substituindo vapor por CO2 essa taxa pode ser 

alcançada (BAKKERUD, 2005). 

 

3.4.7 SÍNTESE DE FISCHER-TROPSCH  

 

O processo Fischer-Tropsch (FT) converte o gás de síntese da reforma catalítica (CO + 

H2) em hidrocarbonetos sintéticos. Estes compostos possuem um largo número de aplicações, 

tendo como principais produtos alcanos e alcenos. A reação de Fischer-Tropsch pode ser 

sintetizada pelas Equações (3.2) e (3.3) (CHORKENDORFF et al., 2007): 

nCO + (2n+1)H2⇌  CnH2n+2 + nH2O      (3.2) 

nCO + (2n)H2⇌ CnH2n + nH2O      (3.3) 
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Essas reações são altamente exotérmicas, portanto é necessária a remoção de calor no 

planejamento do reator. Os níveis de temperatura ditam o tipo de produto a ser produzido e o 

reator a ser utilizado; quando se deseja a produção de gasolina e produtos químicos como 

solventes é geralmente utilizado um reator do tipo leito fluidizado, operando a temperatura de 

350ºC ou superior, esse processo é dito Fischer-Tropsch de Alta Temperatura (HTFT). No 

entanto, se o objetivo é a produção de parafinas utiliza-se um reator multitubular do tipo PFR 

com leito fixo, ou um reator de coluna de bolhas e leito de lama, operando a 220 ºC, sendo 

esse processo chamado de Fischer-Tropsch de Baixa Temperatura (LTFT) 

(CHORKENDORFF et al., 2007). 

Ferro e cobalto são os dois catalisadores mais utilizados no processo Fischer-Tropsch. 

A seletividade do processo e a escolha do catalisador serão descritas mais detalhadamente a 

seguir. 

 

3.4.7.1 SELETIVIDADE DO PRODUTO 

 

A distribuição de carbono na síntese de Fischer-Tropsch é determinada pela 

probabilidade do crescimento da cadeia no catalisador e esse valor é chamado de valor α. Esta 

probabilidade é descrita pela distribuição estatística de Anderson, Schultz e Flory (ASF): 

 

wi= i (1- α)2 αi-1       (3.4) 

  

Na Equaçao (3.4) i é o número de carbonos e wi é a fração mássica de um componente 

com i carbonos em sua estrutura. O comprimento da cadeia depende do catalisador utilizado e 

das condições do processo. Se o objetivo for a obtenção de cadeias mais longas, deve-se 

diminuir a proporção H2 / CO e a temperatura, mas deve-se aumentar a pressão. Os principais 

catalisadores utilizados no processo FT, sua probabilidade α e produto majoritário 

correspondente estão descritos na tabela 3.1 (CHORKENDORFF et al., 2007): 

 

Tabela 3.1 – Catalisador e Produtos Majoritários F-T 

Catalisador α Produto Majoritário 

Níquel Baixa Metano 

Cobalto 0,65 - 0,70 Gasolina 

Ferro 0,75 - 0,85 Parafinas 

Fonte: Chorkendorff et al. (2007) 
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Atualmente, há grande dificuldade para compreender o mecanismo que descreve a 

cinética química da reação de Fischer-Tropsch e isso se deve em grande parte a grande 

quantidade de produtos formados e aos intermediários que ficam na superfície do catalisador 

(TODIC et al., 2013). 

A maior consideração a ser feita está relacionada às taxas de produção de metano e 

etano. O valor prático obtido de metano é maior que o predito na distribuição ASF, enquanto 

a produção de etano é menor. Uma maneira de melhorar a distribuição probabilística de 

carbono do processo Fischer-Tropsch é utilizando dois valores de α. 

Nesse caso o primeiro valor de alfa (α1) irá descrever os compostos com menos de oito 

carbonos (C8-) e o α2 irá descrever a distribuição de composto com mais de doze carbonos 

C12+. A distribuição de C9 a C11 é descrita por diferentes contribuições.  

Os mecanismos para reação de Fischer Tropsch mais prováveis são dois, onde um há a 

inserção de carbeto e outro a de CO. A diferença principal entre os dois mecanismos é que em 

um deles a cadeia começa a se formar com iniciador de CH3-S. No mecanismo do carbeto há 

uma separação da ligação CO antes do carbono ser hidrogenado, enquanto no mecanismo de 

inserção de CO a quebra da ligação CO é feita após a etapa de hidrogenação (TODIC et al., 

2013). 

Storsæter et al. (2006) compararam os dois mecanismos e concluíram que o 

mecanismo com inserção de CO é o principal para síntese de Fischer-Tropsch. Essa conclusão 

está pautada no fato que o mecanismo de inserção de CO possuir uma barreira energética 

menor que a do carbeto. 

 

Figura 3.4: Mecanismos da síntese de Fischer Tropsch 

Fonte: Lercher (2014) 
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3.4.7.2 PROJETO DE LOOP DE GÁS 

 

A distribuição de gás não convertido tem uma grande influência no sistema, além de 

impactar na eficiência da conversão de carbono, a qual deseja-se que seja a maior possível. Há 

dois projetos principais de loop de gás: um aberto e outro fechado. A diferença entre os dois 

está relacionada ao gás residual proveniente da seção de recuperação de produto necessitar de 

mais processamento ou não.  

Em um sistema aberto de loop de gás, nenhum gás residual está sendo recirculado, o 

que significa que todo gás de síntese não convertido é perdido quando o gás residual é 

reciclado ao reator FT; neste caso, o processo é chamado de fechado. O sistema fechado é 

mais desejável visto que aumenta a eficiência de conversão significativamente (KLERK, 

2011). 

Há duas diferentes variáveis para um projeto fechado: reciclo externo e interno. 

Quando gás residual é enviado diretamente ao reator FT sem nenhuma separação é chamado 

de reciclo interno; no entanto, se houver uma etapa de conversão ou separação antes da 

entrada no reator, esse reciclo é dito externo (KLERK, 2011). 

A Figura 3.5 descreve o projeto de loop de gás: 

 

Figura 3.5: Projeto de loop fechado, com reciclo interno e externo do gás. 

Fonte: Adaptado de Klerk (2011) 

 

3.4.8 ACABAMENTO DOS PRODUTOS 

 

A corrente de saída do processo de Fischer-Tropsch necessita de mais processamento 

antes de ser utilizada como produto, um exemplo disto é o diesel que precisa de mais 

refinamento para atingir as especificações de mercado. (MOULIJN et al., 2001). 
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Os processos de refino requeridos dependem da composição dos produtos FT e para 

isso deve-se ter em mente se a corrente é de uma Síntese FT de alta ou baixa temperatura. O 

maior objetivo destas etapas do processo é melhorar a produção e a seletividade das frações 

de produtos desejadas, alcançando propriedades de combustível superiores, para que as 

especificações de mercado sejam alcançadas (SUIRANAS, 2008). 

Os principais produtos provindos do HTFT são hidrocarbonetos de pontos de ebulição 

mais baixos, assim como os provindos do LTFT possuem peso molecular maior. Em geral, as 

correntes provindas da síntese FT devem ser hidrogenadas para eliminação de oxigênio e 

insaturações que prejudicam a estabilidade do produto final. Nas correntes mais pesadas 

provindas é possível realizar o craqueamento de parafinas para produção de diesel, querosene 

e nafta GTL, este processo é empregado pela Sasol em suas plantas. Nas Tabelas 3.2 e 3.3 são 

descritos com mais detalhes os principais processos de refino para as duas correntes FT: 

 

Tabela 3.2: Processos de refino para FT em alta temperatura para produtos básicos. 

Processo Objetivos 

Oligomerização de produtos leves 
Aumentar a razão diesel/gasolina 

Reduzir a pressão de vapor da gasolina 

Aromatização, isomerização e alquilação 
Melhorar octanagem, densidade e propriedades 

a frio (ex: ponto de fluidez) 

Hidrogenação 
Remover alcenos, dienos, oxigenados, 

melhorando assim a estabilidade para estocagem 

 
Fonte: Suiranas (2008) 

 

Tabela 3.3: Processos de refino em baixa temperatura para produtos básicos FT. 

Processo Objetivos 

Hidrocraqueamento de produtos pesados 

(parafinas) 

Reduzir a faixa de ebulição das frações médias, 

melhorar as propriedades a frio 

 

Hidrotratamento 
Saturar os alcenos e eliminar oxigenados para 

melhor estabilidade do produto 

Desparafinação catalítica / 

Hidroisomerização 
Produzir óleos lubrificantes 

Fonte: Suiranas (2008) 



 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

4.1 ECOINDICADORES 

 

4.1.1 ECOEFICIÊNCIA 

 

Em virtude do mercado econômico competitivo e cada vez mais exigente em diversos 

países, tem-se buscado intensamente um crescimento econômico aliado a garantia de melhoria 

na qualidade de vida da população de forma duradoura e ao mesmo tempo sustentável, como 

coloca Cardozo (2004), “sem crescimento econômico não é possível ampliar, no prazo e na 

proporção necessários, o número de pessoas contempladas por benefícios sociais”.  

Desta forma, apesar de que o crescimento econômico beneficia na geração de 

empregos e com isso o aumento de recursos ao Estado, este não deve visar à expansão apenas 

da empresa, mas principalmente das liberdades individuais dos homens (LEWIS, 1960). 

Logo, segundo Sen (2001), o foco do crescimento econômico precisa estar atrelado ao 

desenvolvimento humano e geração na qualidade de vida. Por tanto, como coloca Rattner 

(2002) “não é o crescimento econômico em si, mas a qualidade deste que determina o bem-

estar da população”. 

A ecoeficiência, segundo a World Business Council of Sustainable Development 

(WBCSD, 2000), pode ser obtida através da união entre o fornecimento de bens e serviços 

sustentáveis a preços competitivos, que satisfaçam às necessidades humanas e, assim, 

promover a redução dos impactos ambientais e o consumo de recursos naturais. No âmbito da 
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poluição ambiental, um sistema ecoeficiente é aquele que consegue produzir mais utilizando 

menores quantidades de recursos e resíduos. 

Como inovadora estratégia de mercado, a ecoeficiência, enquanto reduz o impacto 

ecológico, agrega valor ao desenvolver produtos de alta performance. E conforme Pinto et al. 

(2010), ao tratar de desenvolvimento de projetos ambientais é preciso pensar em gestão de 

projetos com o envolvimento da sustentabilidade, em todo o ciclo do projeto. 

A avaliação da eficiência e eficácia da implementação de medidas ecoeficientes será 

revelada a partir do uso de indicadores, que ao serem transformados em índices, poderão ser 

objeto de comparação. Uma das ferramentas deste processo consiste no uso de indicadores 

que permitem a comunicação entre os setores da empresa e com outras empresas, processo 

conhecido como benchmark. O objetivo principal consiste em melhorar o desempenho da 

atividade ou processo em questão e monitorá-lo com medições transparentes, verificáveis, e 

consequentemente, relevantes, tanto para os gestores, como para as diversas partes 

interessadas (WBCSD, 2004). 

Os indicadores relacionados com as medidas de ecoeficiência podem apoiar as 

empresas a se direcionarem a sustentabilidade. O caminho se inicia a partir da utilização de 

indicadores ambientais, passando pelos indicadores de ecoeficiência e, uma vez 

implementado estes dois, a empresa estará apta à adoção dos indicadores de sustentabilidade, 

atingindo-se a sustentabilidade (VELEVA e ELLENBECKER, 2001). 

Consultando relatórios anuais de empresas contendo indicadores ambientais, pode-se 

conhecer a situação das empresas e concluir que o número de empresas que utiliza 

indicadores ambientais e de ecoeficiência no Brasil ainda é pequeno, e que as empresas 

multinacionais apresentam um maior número de estudos e resultados na área. 

O grupo Royal Dutch/Shell - um dos pioneiros na indústria de gás natural, e 

atualmente um dos maiores produtores mundiais deste insumo, com crescente presença no 

mercado de energia elétrica, defende que o uso eficiente dos recursos naturais reduz custos de 

produção e respeita as necessidades das gerações futuras, de forma que está sempre buscando 

minimizar sua utilização. Com relação a esta questão, o foco está nos seguintes pontos: 

melhoria da eficiência energética (utilização de cada vez menos energia por tonelada de 

produto produzido), o que diminui custos e reduz impactos ambientais; eficiência no uso da 

água (reutilização do recurso, especialmente em locais com pouca disponibilidade hídrica); 
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eficiência na disposição de resíduos (redução da quantidade de resíduos gerados através da 

venda dos mesmos como insumo para outros produtos) (SHELL, 2001). 

Estudos de demanda de energia da Empresa de Pesquisa Energética (2014) mostram 

que em 2013 as fontes relacionadas aos derivados de petróleo e ao gás natural demandaram 

51,3% do total de energia para realização dos processos industriais. Além disso, são 

responsáveis por aproximadamente 20% das emissões de CO2 relacionados ao uso energético. 

 

4.1.2 ECOINDICADOR – METODOLOGIA DE CÁLCULO 

 

Dessa forma, os ecoindicadores foram desenvolvidos como ferramentas que oferecem 

informações de modo simples e objetivo com o intuito de auxiliar na tomada de decisões para 

melhorar o desempenho de um grupo, país ou empresa. Com os indicadores de ecoeficiência, 

deve-se trabalhar tanto os conceitos de custo-benefício como os princípios de eficiência 

produtiva (CALLENS e TYTECA, 1999), conforme a equação (4.1): 

 

𝐸𝑎𝑚𝑏 =
𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜)
 (4.1) 

 

Segundo UNCTAD (2004), ecoindicadores ambientais, Eamb, são definidos pela razão 

entre a variável ambiental pela variável econômica, como apresentado na Equação (4.1). As 

variáveis ambientais podem ser apresentadas como: consumo de água (m³), geração de 

resíduo sólido (t ou kg), emissão de CO2 (tCO2), consumo de energia (em GJ) ou geração de 

efluentes (m³). Em contrapartida, a variável econômica é representada pela produção (em 

ton). Essa razão deve ser a menor possível a fim de que a ecoeficiência dos projetos 

industriais seja otimizada. 

Há ainda a possibilidade de representar a influência ambiental em relação ao valor do 

produto ou serviço, o inverso do apresentado na Equação (4.1) (TAHARA et al., 2005; 

KHAREL e CHAMONDUSIT, 2008). Nesse caso, o ecoindicador pode ser definido pela 

razão entre uma variável econômica, como por exemplo, receita líquida (em unidades 

monetárias) e uma variável ambiental conforme apresentado na Equação (4.2). Dessa forma, a 

razão deve ser a maior possível a fim de que a ecoeficiência dos projetos industriais tenha 

resultado apropriado. 
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𝐸𝑎𝑚𝑏 =
𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐸𝑐𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠)

𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)
 (4.2) 

 

Posteriormente, serão investigados os cálculos das variáveis ambientais, a partir da 

geração ou consumo, por meio de balanços de massa e de energia para cada categoria.  

 

4.1.3 CONSUMO DE ENERGIA 

 

Com base no trabalho de Sittonen et al. (2010) e tomando a variável econômica como 

produção, este indicador pode ser definido como a razão do total de energia (toda a matriz 

energética, incluindo a energia elétrica) consumida em um período pela produção total 

equivalente; sua unidade é GJ/t. 

Segundo Pereira (2013), o consumo energético pode ser definido genericamente 

conforme a Equação (4.3). 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 (𝐺𝐽) =  𝐸𝐸 ± 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ± 𝐸𝐺𝑁 ± 𝐸𝐶𝑜𝑚𝑏𝑔𝑎𝑠 ± 𝐸𝐶𝑜𝑚𝑏𝑙𝑖𝑞 ± 𝐸𝐸𝐶𝑜𝑔 (4.3) 

 

Na Equação (4.3), os termos EE, Evapor, EGN, ECombgas, ECombliq e EEcog são denominados 

energia em forma elétrica (fornecedor externo), energia de vapor, a energia da queima do gás 

natural, a energia da queima dos combustíveis gasosos, a energia da queima dos combustíveis 

líquidos e a energia oriunda de cogeração, respectivamente. (PEREIRA, 2013). 

Com exceção da energia elétrica fornecida, sempre adicionada ao sistema, as demais 

podem ser importadas ou exportadas. 

Pereira (2013) alerta para a utilização do valor exportado de recurso energético. A 

redução só deve ser utilizada quando um consumo energético for gerado para a finalidade de 

exportação e consumir outro recurso energético como, exemplificando, vapor gerado pelo gás 

natural consumido na caldeira. 

Os aspectos e variáveis do indicador de consumo de energia, determinados por Pereira 

(2013), estão listados conforme: 
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 Descrição do Indicador: O indicador de consumo de energia é calculado a partir 

da energia total consumida pela unidade industrial na forma de vapor, 

combustíveis fósseis, como gás Natural e gás Combustível, ou energia elétrica, em 

relação a quantidade total de produtos produzidos em toneladas; 

 Unidade de Medida: GJ/t; 

 Relevância do Indicador: o menor consumo de energia possível contribui para a 

conservação dos recursos naturais; 

 Fontes de Dados e Disponibilidade: Quantidade de energia elétrica consumida 

(kWh ou MWh), Quantidade de energia na forma de gás natural e de combustíveis 

líquidos e gasosos consumidos (GJ), Composição dos combustíveis nas correntes 

(% mássica), Entalpia nas fontes na forma de vapor (GJ/t) , Poder Calorífico 

Inferior do Gás Natural (PCI), Balanço de energia, Fatores de conversão das 

fontes energéticas para GJ, eficiência de operação dos equipamentos, tais como: 

bombas, compressores, caldeiras e fornos. 

Dessa forma, pode-se calcular o ecoindicador de consumo energético, conforme 

apresentado na Equação (4.4) em [GJ/t]: 

 

Produção

EEEEEE
orEcoindicad

ECogliqCombgasCombGNvaporE

EnergéticoConsumo


  (4.4) 

 

Na Equação (4.4) o termo Produção representa a produção total da planta de processo 

analisada [ton/h], incluindo subprodutos (vendáveis), desde que não sejam vendidos para 

consumo energético. 

De acordo com a Equação (4.2), o ecoindicador de consumo energético pode ser 

calculado conforme apresentado na Equação (4.5) em [milhares de Reais R$/GJ]: 

 

ECogliqCombgasCombGNvaporE
EnergéticoConsumo EEEEEE

Líquida  Receita
orEcoindicad


  (4.5) 

 

Na Equação (4.5) o termo Receita Líquida representa a receita bruta com as devidas 

deduções (contas redutoras, por exemplo: impostos sobre vendas). 
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4.1.4 EMISSÃO DE CO2 

 

 A metodologia para a contabilização da emissão de CO2 em plantas industriais 

aplicada neste trabalho foi desenvolvida por Pereira (2013), que adaptou a proposta de 

Siitoten et al. (2010), inserindo as emissões fugitivas para as válvulas de alívio para flare, 

uma das principais fontes de emissão em indústrias química e petroquímicas. Esta 

metodologia está baseada nas diretrizes do Intergovernmental Panel on Climate Change - 

IPCC (IPCC, 1996). Assim, é necessário identificar quais são as fontes emissoras de CO2 na 

indústria: 

• Emissão por Combustão: proveniente da queima dos combustíveis gasosos e líquidos 

utilizados no processo. 

• Emissão Indireta: proveniente de fontes externas de energia (principalmente energia elétrica 

e vapor). 

• Emissão Fugitiva: proveniente de pequenos e indesejados vazamentos em equipamentos 

(válvulas, flanges e etc.), de veículos de transportes de insumos e produtos, bem como as 

emissões geradas por alívio para flare. 

A Figura 4.1 representa as três fontes geradoras de CO2 supracitadas: 

 

Figura 4.1: Segmentação das fontes de emissão de CO2 

Fonte: Pereira (2013) 
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As características do indicador de emissão de CO2, suas unidades de medida, 

importância e obtenção de dados são comentadas a seguir. Deve-se ressaltar que é 

imprescindível conhecer bem as fontes energéticas ou fontes emissoras em cada processo 

avaliado. 

 Descrição do Indicador: O indicador de emissão de CO2 é calculado pela emissão 

total de CO2 na unidade industrial, proveniente da queima de gás natural, óleos 

combustíveis, combustíveis residuais em caldeiras e fornos de pirólise, válvulas 

de alívio para flare, emissões fugitivas, queima de combustível de veículos de 

transportes de insumos e produtos ou ainda provenientes de energia vendida ou 

distribuída, divididos pela quantidade total de produtos produzidos em toneladas. 

 Unidade de medida: tCO2/t 

 Relevância do indicador: O indicador, para apresentar um desempenho bem-

sucedido em relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo a menor 

emissão de CO2 possível de modo a contribuir para a conservação da natureza e 

minimização da poluição para que as gerações futuras possam desfrutar de um 

meio ambiente com qualidade razoável. 

 Fonte de dados e disponibilidade: Quantidade de combustíveis queimados em 

caldeiras, fornos de pirólise, fornos de incineração, flare, sistemas de cogeração 

de energia elétrica (turbina a gás) (tCO2); Quantidade de energia elétrica 

consumida (MWh); Energéticos vendidos e transferidos na forma de vapor (t) e 

energia elétrica (MWh); Fator de conversão das fontes energéticas em tCO2; 

Fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2. 

 

A partir dessas considerações, o cálculo de emissão de CO2 é definido a partir da 

Equação (4.6), descrita por Pereira (2013), e retificado por Batista (2015). 

 

EMFFEMFTEMFVEMEMEMEMEM CombLiqCombGasGNVaporEE 2CO  (4.6)
 

 

Na Equação (4.6) não são contabilizados os termos para cogeração de energia. Para 

maiores detalhes consultar Pereira (2013). Os termos EMEE, EMvapor, EMGN, EMCombGas, 

EMCombLiq, EMFV, EMFT, EMFF representam as emissões de CO2 referentes à emissão 

indireta de energia elétrica consumida (fornecedor externo, ou seja não proveniente de 
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cogeração), a emissão indireta pelo vapor, a emissão por combustão relativa ao consumo de 

gás natural, a emissão por combustão relativa aos combustíveis gasosos (H2 impuro por 

exemplo, uma mistura de hidrogênio e metano) e líquidos (óleos combustíveis, como diesel, e 

C9+, por exemplo), a emissão fugitiva por vazamento de CO2 (válvulas, flanges, entre outros), 

emissão fugitiva por transporte (carretas e caminhões de transporte de produto, por exemplo, 

que se utilizam de combustível como diesel e gasolina) e emissão fugitiva de alívio para flare, 

respectivamente. Observa-se na Equação (4.6) que com exceção das fontes de emissão 

fugitiva as demais são correspondentes aos consumos energéticos na unidade industrial. 

Com base no exposto nas formulações de ecoindicadores, obtêm-se o ecoindicador de 

emissão de CO2, que pode ser calculado conforme apresentado na Equação (4.7), cuja unidade 

é geralmente [tCO2/t]: 

 

Produção

EMFEMFTEMFVEMEMEMEMEM
orEcoindicad

CombLiqCombGasGNVaporEE

COEmissão




2

 (4.7) 

 

Ou ainda, de acordo com a Equação (4.2), o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser 

calculado conforme apresentado na Equação (4.8), expresso em [milhares de Reais R$/tCO2]: 

 

EMFEMFTEMFVEMEMEMEMEM

Líquida  Receita
orEcoindicad

CombLiqCombGasGNVaporEE
COEmissão 


2

 
(4.8) 

 

 

4.1.5 CONSUMO DE ÁGUA 

 

A redução do consumo de água também tem sido um grande desafio para as indústrias. 

A água é um dos insumos mais utilizados pelas indústrias. Podendo ser utilizada em muitos 

processos da engenharia química. 

Os aspectos e variáveis do indicador de consumo de água, determinados por Pereira 

(2013), são listados conforme abaixo: 

 Descrição do Indicador: O cálculo do indicador é dado pela quantidade de água 

consumida pela empresa dividida pela quantidade total de produtos produzidos em 

toneladas. 

 Unidade de medida: m3/t. 
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 Relevância do indicador: O indicador, para apresentar um desempenho bem-

sucedido em relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo o menor 

consumo de água de modo a contribuir para a conservação dos recursos naturais 

para as gerações futuras. 

 Fonte de dados e disponibilidade: Os dados são provenientes das quantidades de 

água (m3/h) e vapor (em m³/h), captados, adquiridos e vendidos. Massa específica 

do vapor (kg/m3); Quantidade total de água captada (m3/h) (adutora e poços); 

Quantidade de vapor adquirido (m³/h); Quantidade de vapor vendido (m³/h); 

Balanço de água; Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (t). 

Segundo Pereira (2013), de forma generalizada, o consumo de água de uma unidade 

industrial pode ser representado pela Equação (4.9). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 (𝑚3/ℎ) = ±𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 ±  𝑉𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟      (4.9) 

 

 Na Equação (4.9) os termos Vlíquida e Vvapor correspondem a vazão de água na forma 

líquida e em vapor consumidas, respectivamente. Na forma vapor pode ser importada ou 

exportada. Na forma vapor é geralmente contabilizada em toneladas, sendo necessário 

transformar as unidades para m3 com base na massa específica. Com base na Equação (4.9), o 

ecoindicador de consumo de água pode ser calculado pela Equação (4.10) em [m3/t]: 

 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 =  
±𝑉𝐻2𝑂 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 ±  𝑉𝐻2𝑂 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
 (4.10) 

 

Ou ainda, de acordo com a Equação (4.11), o ecoindicador de consumo de água pode 

ser calculado), expresso em [milhares de Reais R$/m3]: 

 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

±𝑉𝐻2𝑂 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 ±  𝑉𝐻2𝑂 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟

 (4.11) 

 

Nas Equações (4.10) e (4.11) os termos são:  

 VH2O líquida = Vazão total de água na fase líquida consumida em uma dada 

produção [m³/h]. 
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 VH2O vapor = Vazão total de água na fase vapor consumida em uma dada produção 

[m³/h]. 

 Produção = Vazão de produtos e subprodutos [t/h]. 

 Receita Líquida = representa a receita bruta com as devidas reduções (contas 

redutoras (por exemplo, impostos incidentes sobre vendas). 

Cabe ressaltar que não se deve exportar água líquida. Somente as agências 

credenciadas podem comercializar água. 

 

4.1.6 GERAÇÃO DE EFLUENTES 

 

 O termo efluente faz referência aos despejos líquidos provenientes de atividades ou 

processos diversos, e tem de estar em acordo com a qualidade exigida pela legislação vigente 

para não degradar o corpo receptor (CONAMA, 2011). A composição dos efluentes gerados 

por uma indústria depende das rotas de obtenção dos produtos finais. as principais fontes de 

geração de efluentes na indústria são: 

 Efluente de sistema de água de resfriamento; 

 Efluente de sistema de geração de vapor; 

 Drenagem de água de processo; 

 Efluente de regeneração de resina de troca iônica; 

 Condensado de purgador; 

 Drenagem de amostrador; 

 Água de resfriamento de drenagem quente; 

 Água de lavagem de filtro; 

 Condensado de trocador de calor; 

 Efluente de sistema de monitoramento de corrosão; 

 Água de selagem de equipamento rotativo; 

 Drenagem de teste hidrostático; 

 Água de resfriamento de amostrador; 
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  Vazamento de água; 

 Drenagem de tanque; 

 Chuva coletada na área industrial; 

 Esgoto sanitário. 

Seguem os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador de geração de 

efluentes, definidos por Pereira (2013): 

 Descrição do Indicador: O cálculo do indicador é realizado pelas quantidades de 

efluentes líquidos orgânicos, inorgânico e sanitários após tratamento (tanto na 

produção quanto na área administrativa) que sai da unidade industrial dividida pela 

quantidade total de produtos produzidos em toneladas. 

 

 Unidade de Medida: m3/ton 

 

 Relevância do Indicador: A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como 

objetivo a menor geração de efluentes possível de modo que, em seu descarte e 

disposição final, estes não contribuam para a poluição dos recursos naturais e 

comprometimento da qualidade do ecossistema. 

 

 Fonte de Dados e Disponibilidade: Quantidade de efluentes orgânicos (em m3/ton); 

Quantidade de efluentes inorgânicos (em m3/ton); Quantidade de efluente sanitário 

(em m3/ton); Estimativa de água pluvial que carrega contaminantes dos 

equipamentos durante o período inicial de chuva; Inclui também eventuais 

efluentes em batelada (em m3/ton); Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) 

(ton/h). 

Segundo Pereira (2013), a geração de efluentes em uma unidade industrial pode ser 

resumida em três categorias: 

(i) Efluentes orgânicos; 

(ii) Efluentes inorgânicos; 

(iii) Efluentes sanitários 
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Segundo Pereira (2013), de forma generalizada, a geração de efluentes de uma unidade 

industrial pode ser representada pela Equação (4.12). 

 

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑚3/ℎ) = 𝐸𝐹𝑂𝑟𝑔 +  𝐸𝐹𝐼𝑛𝑜𝑟𝑔 +  𝐸𝐹𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜      (4.12) 

 

Com base na Equação (4.12) e nas considerações feitas, o ecoindicador de geração de 

efluentes pode ser calculado pela Equação (4.13) (em m³/ton): 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝐸𝐹𝑂𝑟𝑔 +  𝐸𝐹𝐼𝑛𝑜𝑟𝑔 +  𝐸𝐹𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜

Produção
 (4.13) 

 

Ou ainda, de acordo com a Equação (4.14), o ecoindicador de consumo de água pode 

ser calculado), expresso em [milhares de Reais R$/m3]: 

 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐹𝑂𝑟𝑔 +  𝐸𝐹𝐼𝑛𝑜𝑟𝑔 +  𝐸𝐹𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜
 (4.14) 

 

Onde: 

 EFOrg é o volume total de efluente orgânico (m³/h) gerado; 

 EFInorg é o volume total de efluente inorgânico (m³/h) gerado; 

 EFSanitário é o volume total de efluente sanitário (m³/h) gerado;  

 

4.1.7 GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 Segundo a ABNT NBR 10004, resíduo sólido é todo “resíduo nos estados sólido e 

semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

/comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Além disso, os resíduos são classificados em 

três categorias: 

(i) Resíduos classe I – Perigosos 

(ii) Resíduos classe II A – Não perigosos/Não inertes 

(iii) Resíduos classe II B – Não perigosos/Inertes 

Abaixo, Pereira (2013), resume os parâmetros e finalidades do cálculo do ecoindicador 

de geração de resíduos: 
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 Descrição do Indicador: O cálculo do indicador de geração de resíduos é realizado 

pela quantidade de resíduos gerados pela unidade industrial (tanto no processo 

produtivo quanto na operação/manutenção e na área administrativa) dividida pela 

quantidade total de produtos produzidos em quilogramas ou toneladas. 

 

 Unidade de Medida: ton/ton ou kg/ton 

 

 Relevância do Indicador: A busca pelo desenvolvimento sustentável tem como 

objetivo a menor geração de resíduos possível, de modo que, em seu descarte e 

disposição final, seja possível a eliminação, minimização, reutilização e 

reciclagem interna e externa do processo produtivo, adequando-se à capacidade de 

suporte ambiental. Trata-se de um indicador de desempenho operacional e de 

gerenciamento. A quantidade de resíduos gerados é um fator estratégico no custo 

do processo produtivo e indicativo de competitividade. 

 

 Fonte de Dados e Disponibilidade: Quantidade de material de descarte (reciclável 

ou não) sólido ou semissólido proveniente do processo de produção e das áreas 

administrativas (ton/h ou kg/h); Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (ton/h); 

Segundo Pereira (2013), de forma generalizada, a geração de resíduos de uma unidade 

industrial pode ser representada pela Equação (4.15). 

 
𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛/ℎ) = 𝑅𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 + 𝑅𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜      (4.15) 

 

Com base na Equação (4.15) e nas considerações feitas, o ecoindicador de geração de 

resíduos pode ser calculado pela Equação (4.16) (em ton/ton): 

 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 =  
𝑅𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜+ 𝑅𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
                  (4.16) 

Ou ainda, de acordo com a Equação (4.17), o ecoindicador de geração de resíduos 

pode ser calculado), expresso em [milhares de Reais R$/ton]: 

𝐸𝑐𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑔𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝑅𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜+ 𝑅𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
                  (4.17) 
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Onde: 

 RProcesso é a carga total de resíduos (kg/h ou ton/h) proveniente do processo, gerada 

pela produção de todos os produtos (ton/h); 

 RAdministrativo é a carga total de resíduos (kg/h ou ton/h) proveniente da área 

administrativa, gerada pela produção de todos os produtos (ton/h); 

Dessa maneira, foram apresentadas as formulações gerais para o desenvolvimento dos 

principais ecoindicadores utilizados na indústria: consumo de água, consumo energético, 

emissão de CO2, geração de efluentes e geração de resíduos. 

 

4.1.8 CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

Nas equações anteriores, nas energias (elétricas) requeridas por bombas ou 

compressores, para elevar as correntes de entrada, consideram-se suas eficiências de 80%.

 Aquecedores e refervedores utilizam vapor saturado oriundo de uma caldeira (neste 

trabalho, considerou-se uma caldeira aquatubular movida a gás natural) presente na planta de 

utilidades. Por essa razão, ao avaliar o consumo energético desses equipamentos, os termos 

referentes devem ser corrigidos pela eficiência de operação da caldeira na queima do gás 

natural. Tal eficiência gira em torno de 80% (US Department of Energy, 2003), havendo 

fornecimento de comburente (O2) em situação ótima. 

Segundo Seider et al. (2003), o vapor, segundo sua faixa de temperatura e pressão, 

pode ser classificado em três categorias distintas: vapor de alta pressão (high pressure steam), 

vapor de média pressão (medium pressure steam) e vapor de baixa pressão (low pressure 

steam). A Tabela 4.1 apresenta suas faixas  de operação. 

Tabela 4.1 - Identificação e faixas de temperaturas das utilidades de aquecimento. 

Vapor 
Temperatura 

(°C) 
Pressão 

(bar) 

Vapor de Alta Pressão 231 - 254 28,6 - 42,38 
Vapor de Média 

Pressão 163 - 186 7,9 - 11,35 
Vapor de Baixa 

Pressão 121 - 135 2,1 - 3,1 
Fonte: Seider et al. (2003). 



58 

A caracterização da utilização de cada classe de vapor por equipamento se faz 

mediante à temperatura da corrente de saída. Se a temperatura estiver fora da faixa, considera-

se a faixa da classe de vapor mais elevada. 

Batista (2015) recomenda a utilização da maior temperatura e pressão para cada classe 

de vapor durante a contabilização da utilização dessa utilidade, a fim de garantir, em qualquer 

eventualidade no processo, a melhor operação possível. 

Considerando-se que o sistema de água tratada e aquecida é fechado, para o cálculo 

dos ecoindicadores de consumo de água, devem ser contabilizadas apenas as perdas ao longo 

desse sistema (em geral, perdas nas etapas de tratamento da água e na caldeira). Será utilizado 

um fator de perda de 2% em relação ao total de água utilizada para geração de vapor 

(BATISTA, 2015).  

Com o objetivo de calcular as vazões de água dos resfriadores e condensadores, foram 

utilizados os valores da energia removida dos resfriadores e condensadores, presente nas 

respectivas correntes de energia fornecidas pelo software UNISIM. Em razão dos autores não 

especificarem as condições de operação da água de resfriamento utilizada nos resfriadores e 

condensadores, foram utilizados, como referência, os heurísticos de Seider et al. (2003) e 

Turton et al. (2012). A Tabela 4.2 contém os parâmetros de entrada e saída utilizados para a 

água de resfriamento. 

Tabela 4.2 - Condições operacionais da água de resfriamento. 

Propriedade Entrada Saída 

Temperatura (°F) 90 120 

Pressão (bar) 5,16 4,96 
Fonte: Seider et al. (2003) e Turton et al. (2012) 

Considerando-se que o sistema de água de resfriamento é fechado, para o cálculo do 

ecoindicador de consumo de água, devem ser contabilizadas apenas as perdas ao longo desse 

sistema (em geral, perdas por arraste, evaporação e purga). Será utilizado um fator de perda 

de 1% em relação ao total de água utilizada para resfriamento (BATISTA, 2015). 

 Um adendo importante é a hipótese relacionada à planta de utilidades. Serão 

consideradas desprezíveis as perdas na torre de resfriamento e os consumos de bombas e 

ventiladores comparados ao consumo energético da caldeira. 
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4.2 SIMULAÇÃO VIA SOFTWARE COMPUTACIONAL 

4.2.1 SIMULAÇÃO 

 

Segundo Himmelblau e Bischoff (1968), a indústria de processos é denominada 

indústria de capital intensivo em razão de possuir variados equipamentos e subcomponentes 

utilizados na produção de matéria prima, separação de materiais e integração energética. É 

possível estruturar e estudar o processo químico de maneira global através da análise dos 

subcomponentes por meio de modelos matemáticos. Dessa forma, os riscos econômicos e de 

segurança, os quais são inerentes ao processo, podem ser analisados. 

Desde que o modelo matemático satisfaça a simulação de um determinado sistema de 

processo, variados objetivos podem ser alcançados. Estes podem ser agrupados de acordo 

com os seguintes pontos: 

 Econômicos: Estimação de custos de capital, seleção entre diferentes processos 

alternativos e determinação do preço do produto. 

 Design: Seleção dos equipamentos de processamento de acordo com o tamanho e 

tipo. 

 Síntese: Seleção dos equipamentos e caminhos da unidade de operação para 

otimização dos níveis de produção, minimizando os custos. 

 Controle: Mantendo os equipamentos de processamento nos limites operacionais e 

os produtos nas especificações do cliente. 

 Confiabilidade: Analisando os efeitos das falhas dos equipamentos de 

processamento nos objetivos do processamento geral. 

 Meio ambiente: Analisando os impactos dos processos no meio ambiente. 

 

Através da simulação, a qualidade e riscos do processo são passíveis de serem 

analisados, sem a necessidade da presença do espaço físico. Além disso, otimizações e 

integrações podem ser testadas e até mesmo, uma diferente vertente do projeto pode ser 

elaborada (VAZ, 2009). 

Diversos softwares foram e continuam sendo desenvolvidos a fim de acompanhar o 

grande avanço do uso da simulação computacional. Os softwares mais utilizados são: 
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Aspen/HYSYS®, UNISIM®, Matlab®, Scilab®, PROII®, EMSO®, gPROMS®, MathCad®, 

SpeedUP®, Maple® e CAPE-COCO® (PRATA, 2013). 

Outro software utilizado em simulação de processos é o Aspen® (da norte americana 

Aspen Technology, Inc), HYSYS ® (da canadense Hyprotech Ltd), atualmente Aspen/Hysys, 

pela aquisição do Hysys pela Aspen Technology. Este software é muito utilizado na indústria 

petroquímica e em processos químicos. A particularidade desse software é que não é possível 

realizar alterações em seu código computacional, as quais podem ser realizadas nos softwares 

Matlab, Scilab e EMSO (PRATA, 2013). 

Talvez a única desvantagem inerente a maioria dos softwares de simulação disponíveis 

no mercado seja o alto custo de aquisição e manutenção, que podem desestimular a sua 

utilização. 

Para realizar a simulação computacional da planta de Fischer Tropsch foi utilizado o 

simulador UNISIM® que é baseado no software HYSYS®, desenvolvido originalmente pela 

Hyprotech Ltd., e atualmente é propriedade da empresa Honeywell (TOWLER e SINNOTT, 

2008). A Universidade Federal Fluminense possui sua licença acadêmica. 

 

4.2.2 UNISIM® 

O objetivo do UNISIM é ser uma ferramenta computacional "amigável" (user 

friendly), alcançada graças à elevada flexibilidade do software UNISIM devido às várias 

vertentes existentes para realizar tarefas específicas e a simplicidade na sua utilização. Sua 

elevada versatilidade se originou da combinação entre flexibilidade e simplicidade na 

execução através de uma abordagem lógica e consistente (HONEYWELL, 2010; UNISIM® 

Design User Guide). 

Há quatro aspectos chaves de um projeto atribuídos a aplicabilidade do UNISIM, 

dentre eles (HONEYWELL, 2010): 

 Operação orientada a eventos; 

 Operações modulares; 

 Arquitetura de fluxogramas múltiplos; 

 Projeto orientado a objetos. 
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Simulação interativa combinada ao acesso instantâneo à informação fazem com que o 

software processe a informação quando a recebe e automaticamente execute os cálculos. 

Além disso, não há uma restrição do local do programa onde a informação é fornecida 

(HONEYWELL, 2010). 

As operações modulares são combinadas com uma solução de um algoritmo não-

sequencial. Dessa maneira, é possível utilizar os resultados de qualquer cálculo, que são 

realizados ao longo do fluxograma, de forma bidirecional e com duas vertentes, uma de frente 

para trás e outra no sentido oposto, de tal forma que é possível utilizar as informações de uma 

corrente de saída para calcular a corrente de entrada, desde que os graus de liberdade estejam 

nulos, isto é, existem informações suficientes ao cálculo. (HONEYWELL, 2010). 

Através da arquitetura de fluxogramas múltiplos, é possível associar um pacote de 

fluidos a um grupo definido de operações unitárias a fim de criar quaisquer números de 

fluxogramas dentro de uma simulação (HONEYWELL, 2010). 

A informação aparece simultaneamente em diversas interfaces, ou seja, os monitores 

estão conectados a uma mesma variável de processo, de forma que, se a informação é 

alterada, ela é atualizada automaticamente em cada interface. É possível especificar uma 

informação assim como alterá-la sem restrição de um único local (HONEYWELL, 2010). 

 

4.2.3 O PACOTE TERMODINÂMICO 

 

A utilização de equações de estado para o cálculo de propriedades termodinâmicas se 

mostrou um grande aliado no estudo das interações entre substâncias. Através das mesmas, é 

possível calcular volume molar, densidade, entropia, entalpia, capacidade calorífica e 

propriedades de equilíbrio, entre outras, de substâncias puras e misturas (SCHMIDT et 

al.,2005). 

A fim de garantir as condições mais próximas à realidade das substâncias que são o 

objeto de estudo (hidrocarbonetos) do processo, foi escolhido o pacote termodinâmico Peng-

Robinson (PENG e ROBINSON, 1976). 

Fora o modelo de Peng Robinson, o modelo do gás ideal também é outro muito 

utilizado. Nesse modelo, considera-se que as interações entre os componentes presentes na 

mistura se comportem de forma simples; fundamentado nisso, equações cúbicas foram 
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desenvolvidas com o intuito de corrigir a não idealidade presente na interação entre as 

moléculas das misturas.  

Na Equação (4.18) é representada a equação de Peng-Robinson, cujos parâmetros são 

apresentados nas Equações (4.19), (4.20), (4.21), (4.22), (4.23). O pacote termodinâmico 

Peng-Robinson foi desenvolvido originalmente para os componentes encontrados no gás 

natural (PENG e ROBINSON, 1976), assim, sua aplicação aos hidrocarbonetos é mais 

precisa. No reator de Fischer Tropsch ocorrem reações cujos produtos são variados 

hidrocarbonetos. Desta forma, esperam-se resultados satisfatórios quando este pacote 

termodinâmico for utilizado. 

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉𝑚 − 𝑏
−

𝛼 ∙ 𝑎

𝑉𝑚
2 + 2𝑏𝑉𝑚 − 𝑏2

 (4.18) 

𝑎 = 0,457235
𝑅2 𝑇𝑐

2 

𝑃𝑐
 (4.19) 

𝑏 = 0,077796
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
 (4.20) 

𝑎 = (1 + к(1 − 𝑇𝑟
0,5))2 (4.21) 

𝑘 = 0,37464 + 1,54226𝜔 − 0,26992𝜔2 (4.22) 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 (4.23) 

 

Os termos das equações correspondem a: P é pressão, Pc é pressão crítica, T é a 

temperatura, Tr é a temperatura reduzida, R é constante universal dos gases, Vm é volume 

molar, α, a, e b são parâmetros, k é uma constante característica de cada componente e ω é o 

fator acêntrico. 

Desta forma foram apresentadas as equações do modelo termodinâmico adotado nesse 

trabalho de conclusão de curso. 
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4.2.4 DESCRIÇÃO DA SIMULAÇÃO REALIZADA 

 

As seguintes considerações são assumidas para a simulação do processo baseado no 

trabalho apresentado por Otaraku e Vincent (2015). 

Processo: Planta de GTL, utilizando um reator de Pré-reforma (Equilíbrio), um reator ATR 

(Equilíbrio) um reator de Fischer-Tropsch (PFR), empregando uma carga de gás natural na 

alimentação e com utilização de dois reciclos no processo. 

Referência base: Otaraku e Vincent (2015). 

Software para Simulação: UNISIM versão R390.1 

Sistema Operacional: Windows 7. 

Computador: Desktop. Intel Core i3 D 2,53 GHz com 4 GB memória. 

Modelagem: Reator de pré-reforma, Reator de reforma autotérmica (ATR), reator de síntese 

Fischer-Tropsch. Balanço de massa global, por componentes e balanço de energia. 

 Para os reatores de pré-reforma e reforma autotérmica, foram utilizados reatores de 

equilíbrio, utilizando equações cinéticas prontas do UNISIM. 

 Para o reator de Fischer Tropsch propriamente dito, foi utilizado um reator PFR, com 

a cinética de reação descrita pela equação (4.24): 

(−𝑟𝐶𝑂) =
𝑘1.𝑃𝐻2

0,6.𝑃𝐶𝑂
0,65

1+𝐾1.𝑃𝐶𝑂
  (4.24) 

Onde a tabela 4.3 indica os parâmetros utilizados para a expressão da taxa de reação no 

UNISIM para a modelagem da reação de Fischer Tropsch. 

 

 

Tabela 4.3 - Parâmetros usados para a modelagem do reator FT 

(rCO) A E exp PH2 exp PCO n 

    
numerador denominador 

 k1 1.6E-05 -37326 0,6 0,65 - - 

K1 1,10E-12 68401,5 - - 1 1 

Fonte: Otaraku e Vincent (2015) 

 

Modificações: Nenhuma, a planta foi equivalente ao exposto por Otaraku e Vincent (2015) 
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Operação em Estado Estacionário: Sim 

Alimentação: Gás Natural  

Objetivo: Obter por simulação computacional resultados para serem utilizados para o cálculo 

de ecoindicadores. Comparação de resultados com a literatura (Otaraku e Vincent, 2015) e 

(Panahi et al, 2011) 

Simulação (solução): Numérica – software UNISIM, modelo R390. O software UNISIM 

resolve, em estado estacionário, um conjunto de equações conhecidas pelo acrônimo em 

inglês MESH, ou seja, balanço de massa (M), relações de equilíbrio (E), balanço de massa por 

componente (S), e balanço de energia (H). Essas equações representam os modelos de 

primeiros princípios usuais para a modelagem de sistemas de engenharia. Foi mantido o 

método numérico padrão, bem como as tolerâncias para convergência. 

Comparação: Solução UNISIM x ASPEN utilizado por Otaraku e Vincent (2015). 

Métrica: Desvio porcentual = (
𝑈𝑁𝐼𝑆𝐼𝑀−𝐴𝑆𝑃𝐸𝑁

𝐴𝑆𝑃𝐸𝑁
) ∗ 100% 

Tolerância desejada: Métrica < 10% 

Fluxograma: A planta de GTL de Fischer-Tropsch está esquematizada na Figura 4.2) 
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Figura 4.2: Fluxograma da planta de GTL de Fischer-Tropsch 

 

Fonte: Otaraku e Vincent (2015) 

 

Assim, foi apresentada a metodologia com o processo estudado, suas particularidades, 

condições operacionais e restrições, bem como os objetivos e os critérios de avaliação. Foram 

apresentados também os softwares e hardware responsáveis pela execução da simulação para 

a obtenção dos resultados que serão apresentados no próximo capítulo. 



 

CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, os resultados da simulação computacional da planta GTL de Fischer-

Tropsch serão apresentados; estes resultados serão incorporados no cálculo de certos 

ecoindicadores de interesse, que serão posteriormente analisados. Após o desenvolvimento 

das simulações e dos cálculos, este capítulo apresenta o que se pôde extrair em termos de 

dados e informações. 

Neste capítulo também serão mostrados e analisados todos os demais dados obtidos a 

partir da simulação computacional utilizando o software UNISIM; os resultados serão 

mostrados em sua maioria em tabelas e imagens disponibilizadas pelo simulador. 

A partir destes resultados será feita uma abordagem dos ecoindicadores de acordo com 

os gastos energéticos de cada equipamento e assim ser possível aferir sobre a emissão de 

efluentes o consumo de água, energia e CO2 do processo tanto diretamente por liberação das 

reações do processo, como indiretamente com gasto com utilidades e energia elétrica. 

Feito isso, será possível aferir quanto à sustentabilidade de uma planta de processo 

Fischer-Tropsch. As implicações e conclusões obtidas a partir desses resultados serão 

discutidas no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 



66 

5.1 HIPÓTESES SIMPLIFICADORAS NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

FISCHER-TROPSCH 

 

 Operação em regime permanente, isto é, estado estacionário; 

 Não há queda de pressão, isto é, perda de carga nos equipamentos; 

 Foram utilizados 2 aquecedores no lugar de 2 trocadores de calor (resultando na 

mesma especificação energética) para facilitar a convergência do método 

numérico utilizado no simulador. 

 A eficiência térmica dos equipamentos foi considerada de 80%; 

 Não há perda mássica no processo; 

 A corrente de entrada (gás natural) foi tratada previamente, através de um 

processo de hidrossulfurização; 

 Foi escolhido um reator do tipo PFR, pois é a opção que mais se assemelha a um 

reator tubular de leito fixo; apenas parafinas foram consideradas na entrada do 

reator;  

 Com relação à distribuição ASF na síntese de Fischer-Tropsch, os 

hidrocarbonetos de cadeia carbônica contendo 20 carbonos ou menos foram 

modelados individualmente; hidrocarbonetos com 21 a 30 carbonos foram 

agrupados em uma única unidade, chamada de “C21+”. As taxas de reação r1 e r2 

foram obtidas fixando-se α=0,9. Estas hipóteses resultaram respectivamente nas 

Equações (5.1) e (5.2): 

 

niCparar i
i ,...1,)1(1 )1(2    (5.1) 

 ,...1,)1(2 202 niCparar i  (5.2) 

 

A resolução do conjunto de Equações leva a reação química utilizada no reator, 

representada na Equação (5.3):  

 

CO + 2,1 H2 → 0,01CH4 + 0,009C2H6 + 0,008C3H8 + 0,007C4H10 +  

0,007C5H12 + 0,006C6H14 + 0,005C7H16 + 0,005C8H18 + 0,004C9H20 +  

0,004C10H22 + 0,003C11H24+ 0,003C12H26 + 0,003C13H28 +  

0,003C14H30 + 0.002C15H32 + 0,002C16H34 + 0,002C17H36 + 0,002C18H38 +  

  0,002C19H40 + 0,001C20H42+ 0,012C30H62 + H2O 

(5.3) 
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5.2 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA PLANTA GTL DE 

FISCHER-TROPSCH 

 

 A Figura 5.1 ilustra a planta GTL de Fischer-Tropsch idealizada por Otaraku e Vicent 

(2015) no ambiente de simulação do UNISIM. 

 

 

Figura 5.1 - Planta de GTL de FT no ambiente UNISIM. 

 

 

5.2.1 NOMENCLATURA UTILIZADA 

 

 As correntes mássicas são identificadas por números de 1 a 29; demais equipamentos e 

correntes energéticas receberam nomeação discriminatória. 

 

 Corrente 1: Alimentação de gás natural com a seguinte composição material:  

-CH4: 95,5% 

-C2H6: 3% 

-C3H8: 0,5% 

-n-C4H10: 0,4% 
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-N2: 0,6% 

 Corrente 2: Alimentação de gás natural incorporada ao reciclo (corrente 29) utilizando-se 

o mixer MIX-100 

 Corrente 3: Corrente 2 após passar pelo aquecedor (E-100) 

 Corrente 4: Vapor d’água puro que alimenta o pré-reformador (ERV-100) junto da 

corrente 3. 

 Corrente 5: Corrente de saída do pré-reformador 

 Corrente 6: Corrente 5 após passar pelo aquecedor (E-101) 

 Corrente 7: Alimentação de O2 puro que alimenta o reator de reforma autotérmica (ERV-

101) junto da corrente 6 

 Corrente 8: Corrente de saída do reator de reforma autotérmica 

 Corrente 9: Corrente 8 após trocador de calor 

 Corrente 12: Saída de água do separador (V-100) 

 Corrente 13: Corrente de saída do separador 

 Corrente 14: Corrente 13 incorporada ao reciclo (corrente 28) através do mixer MIX-101 

 Corrente 14.1: Corrente 14 após operador de reciclo do UNISIM 

 Corrente 15: Corrente 14 após passar pelo aquecedor E-103 

 Corrente 16: Saída do reator de síntese de Fischer-Tropsch (PFR) 

 Corrente 17: Saída do topo do separador V-101 

 Corrente 18: Corrente 17 após trocador de calor 

 Corrente 19: Entrada da água de refrigeração do trocador de calor 

 Corrente 20: Saída da água de refrigeração do trocador de calor 

 Corrente 21: Saída de fundo do separador V-101 

 Corrente 22: Saída de água do separador trifásico V-102 

 Corrente 23: Saída de óleo do separador trifásico V-102 

 Corrente 24: Saída de gás do separador trifásicoV-102 

 Corrente 25: Gás direcionado para a purga, que sai do splitter TEE-100 

 Corrente 26: Gás direcionado para o reciclo 

 Corrente 27: Corrente 26 após compressor K-100, que entra no splitter TEE-101 

 Corrente 28: Reciclo que se incorpora à corrente 13 

 Corrente 29: Reciclo que se incorpora à corrente de alimentação 

 Corrente 30: Corrente de fundo, de vazão desprezível, do reator de pré-reforma 

 Corrente 31: Corrente de fundo, de vazão desprezível, do reator de reforma autotérmica 
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Dessa forma foram apresentadas as correntes do processo. 

 

5.2.2. CÁLCULO DOS DESVIOS DA SIMULAÇÃO EM RELAÇÃO À LITERATURA 

 

Na Tabela 5.1 e Figura 5.2, são apresentados os resultados obtidos da alimentação do 

processo na simulação feita através do software UNISIM para planta de síntese Fischer-

Tropsch, sendo feita a comparação para os dados encontrados de Otaraku e Vincent (2015). A 

comparação quantitativa é feita através do desvio relativo (tomando como base os valores 

apresentados pelos autores) e tolerância máxima de 10% (apresentado na metodologia). 

 

Figura 5.2 - Dados do UNISIM da corrente de alimentação (1) do processo 

 

Ta/bela 5.1: Comparação entre os dados da corrente de alimentação do processo 

  Unisim Otaraku e 

Vicent (2015) 

Desvio (%) 

Corrente 1 1 - 
Fração de vapor 1 1 0 

Temperatura (ºC) 40 40 0 

Pressão (kPa) 3000 3000 0 

Vazão (kmol/h) 8195 8195 0 

Fração molar C1-C2 0,96 0,96 0 

Fração molar C3-C4 0,03 0,03 0 

Fração molar C5-11 0 0 0 

Fração molar C12-C20 0 0 0 

Fração molar C21+ 0 0 0 

Fração molar H2 0 0 0 

Fração molar CO 0 0 0 
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Na Tabela 5.1 pode-se observar que os desvios encontrados são todos nulos para todas 

as variáveis e correntes da alimentação; a explicação é que a corrente de alimentação é 

totalmente especificada no simulador, composta apenas por variáveis independentes e não 

havendo varáveis de resposta, que são calculadas pelo software. 

A partir disso, a corrente é aquecida e entra no reator de pré-reforma, com o principal 

objetivo evitar coqueamento futuro eliminando hidrocarbonetos mais pesados como propano e 

butano da corrente de alimentação do processo de gás natural com mais de 95% de metano. 

Os resultados da alimentação do reator de pré-reforma obtidos no simulador são apresentados 

na Tabela 5.2 e Figura 5.3 e na Tabela 5.3, Figura 5.4 os resultados da corrente de saída do 

reator. Como feito anteriormente, os resultados foram comparados com o estudo feito por 

Otaraku e Vincent (2015). 

 

Tabela 5.2: Comparação entre os dados na alimentação no reator Pré-Reforma 

 Unisim Otaraku e 

Vicent (2015) 

Desvio (%) 

Corrente 3 3 - 

Fração de vapor 1,00 1,00 0,00 

Temperatura (ºC) 455 455 0,00 

Pressão (kPa) 3000 3000 0,00 

Vazão (kmol/h) 13829 13330 3,74 

 Fração molar C1-C2 0,63 0,65 1,99 

 Fração molar C3-C4 0,02 0,02 7,08 

 Fração molar C5-11 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar C12-C20 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar C21+ 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar H2 0,20 0,20 2,15 

 Fração molar CO 0,09 0,08 8,20 
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Figura 5.3 - Dados do UNISIM da corrente de alimentação (3) da Pré-Reforma 

 

Tabela 5.3: Comparação entre os dados na corrente de saída no reator de Pré-Reforma  

 Unisim Otaraku e 

Vicent (2015) 

Desvio (%) 

Corrente 5 5 - 

Fração de vapor 1,00 1,00 - 

Temperatura (ºC) 544 527 3,15 

Pressão (kPa) 3000 3000 0,00 

Vazão (kmol/h) 18985 18500 2,62 

Fração molar C1-C2 0,52 0,54 2,40 

Fração molar C3-C4 0,00 0,00 0,00 

Fração molar C5-11 0,00 0,00 0,00 

Fração molar C12-C20 0,00 0,00 0,00 

Fração molar C21+ 0,00 0,00 0,00 

Fração molar H2 1,07e-01 0,11 1,71 

Fração molar CO 7,06e-02 0,07 3,95 
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Figura 5.4 - Dados do UNISIM da corrente de saída (5) da Pré-Reforma 

 

Os valores encontrados se aproximaram aos encontrados por Otaraku e Vincent (2015) 

e estiveram dentro dos conformes relatados na tolerância. Alguns valores tiveram maiores 

desvios, como a fração de hidrogênio e monóxido de carbono, isso ocorre devido a diferenças 

de parâmetros operacionais no reator como a temperatura, o que altera a composição do gás 

de síntese na saída do reator. Dessa forma, pode-se aferir que houve uma menor conversão 

dos hidrocarbonetos mais pesados da corrente de gás natural da planta de processo simulada 

com relação à referência. 

Após a reação de pré-reforma é feita a reação de Reforma no reator ATR, na Tabela 

5.4 e Figura 5.5 estão os resultados da alimentação do reator ATR e na Tabela 5.5 e Figura 

5.6 estão os resultados da corrente que é gerada na reação de reforma. Estes valores são 

esboçados comparativamente aos valores expostos no trabalho de Otaraku e Vincent (2015): 

 



73 

 

Figura 5.5 - Dados do UNISIM da corrente de entrada (6) no reator ATR 

 

Tabela 5.4: Comparação entre os dados na corrente de entrada no reator ATR  

 Unisim Otaraku e Vicent 

(2015) 

Desvio (%) 

Corrente 6 6 - 

Fração de vapor 1,00 1,00 - 

Temperatura (ºC) 675 675 0,00 

Pressão (kPa) 3000 3000 0,00 

Vazão (kmol/h) 18985 18500 2,62 

Fração molar C1-C2 0,52 0,54 2,40 

Fração molar C3-C4 0,00 0,00 0,00 

Fração molar C5-11 0,00 0,00 0,00 

Fração molar C12-C20 0,00 0,00 0,00 

Fração molar C21+ 0,00 0,00 0,00 

Fração molar H2 1,07e-01 0,11 1,71 

Fração molar CO 7,06e-02 0,07 3,95 
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Figura 5.6 - Dados do UNISIM da corrente de saída (8) no reator ATR 

 

Tabela 5.5: Comparação entre os dados na corrente de saída no reator ATR 

 Unisim Otaraku e Vicent 

(2015) 

Desvio (%) 

Corrente 8 8 - 

Fração de vapor 1,00 1,00 0,00 

Temperatura (ºC) 971 979 0,86 

Pressão (kPa) 3000 3000 0,00 

Vazão (kmol/h) 36215 35700 1,44 

 Fração molar C1-C2 0,03 0,03 3,03 

 Fração molar C3-C4 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar C5-11 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar C12-C20 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar C21+ 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar H2 5,07e-01 0,51 0,28 

 Fração molar CO 2,37e-01 0,24 0,94 
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A corrente 6, que entra no reator ATR apresenta basicamente o mesmo erro que a 

corrente que sai do pré-reformador, por ser a mesma corrente advinda do reator, apenas com 

um acréscimo de temperatura. O erro de temperatura é nulo, pois o valor foi pré-determinado 

quando inserido o aquecedor. 

A corrente 8, que sai do reator ATR foi bem condizente com os valores apresentados 

por Otaraku e Vincent (2015), isso mostra que este reator simulado teve a conversão muito 

próxima à da literatura. O valor de desvio foi menor que para o pré-reformador, pois a vazão 

convertida foi muito maior no ATR e assim o maior erro relativo encontrado no reator de pré-

reforma foi diluído, pois o reator ATR que teve melhor comportamento e uma vazão maior. 

Na Tabela 5.6 e Figura 5.7 estão apresentados os resultados da alimentação do reator 

de Fischer-Tropsch “Plug-flow reactor”, referente à corrente 15 da planta apresentada. Já na 

Tabela 5.7 e Figura 5.8, estão os valores de conversão do reator de síntese FT, com a 

composição da corrente de saída desse reator. 

 

Tabela 5.6: Comparação entre os dados na corrente de alimentação no reator FT 

 Unisim Otaraku e 

Vicent (2015) 

Desvio (%) 

Corrente 15 15 - 

Fração de vapor 1,00 1,00 0 

Temperatura (ºC) 210 210 0,00 

Pressão (kPa) 2000 2000 0,00 

Vazão (kmol/h) 48957 45753 7,00 

 Fração molar C1-C2 0,07 0,08 8,33 

 Fração molar C3-C4 6,35e-03 0,00 1,87 

 Fração molar C5-11 4,84e-03 0,00 2,80 

 Fração molar C12-C20 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar C21+ 0,00 0,00 0,00 

 Fração molar H2 0,56 0,57 2,87 

 Fração molar CO 0,27 0,29 6,60 
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Figura 5.7 - Dados do UNISIM da corrente de entrada (15) no reator FT 

 

 

Tabela 5.7: Comparação entre os dados na corrente de saída no reator FT 

 Unisim Otaraku e 

Vicent (2015) 

Desvio (%) 

Corrente 16 16   

Fração de vapor 0,99 1,00 0,69 

Temperatura (ºC) 222 222 0,00 

Pressão (kPa) 1940 1940 0,00 

Vazão (kmol/h) 36504 33635 8,53 

 Fração molar C1-C2 1,38e-01 0,14 0,74 

 Fração molar C3-C4 0,03 0,03 6,67 

 Fração molar C5-11 0,09 0,10 5,10 

 Fração molar C12-C20 0,04 0,05 8,33 

 Fração molar C21+ 2,46e-02 0,02 4,00 

 Fração molar CO 0,13 0,14 2,21 

 Fração molar H2 0,34 0,33 5,79 
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Figura 5.8 - Dados do UNISIM da corrente de saída (16) no reator FT 

 

Os resultados da alimentação do PFR tiveram uma pequena divergência em relação a 

composição do gás de síntese, devido a saída da corrente do reator de Reforma estar com a 

razão H2/CO um pouco diferente do quociente ótimo predito na literatura,   

Analisando a Tabela 5.7 é possível observar alguns desvios em relação ao trabalho de 

Otaraku e Vincent (2015), fato este que pode ser facilmente explicado pela complexidade da 

planta que possui dois reciclos de corrente material, além da alta complexidade da reação que 

possui coeficientes estequiométricos não inteiros e mais de trinta produtos. Dessa maneira, a 

reprodução precisa de todos os valores encontrados no trabalho do autor é de fato muito 

penosa.  

Na Tabela 5.8 estão os valores encontrados pela simulação computacional da corrente 

23, corrente esta que possui os principais produtos a serem refinados e por fim 

comercializados. Para esta corrente utilizou-se os valores do trabalho pioneiro de Panahi et al 

(2011), como referência de comparação. Tal trabalho serviu para construção da simulação 

computacional descrita por Otaraku e Vincent (2015): 
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Tabela 5.8: Comparação entre os dados na corrente de produtos do processo 

 Unisim Panahi et al. (2011) Desvio (%) 

Corrente 23 23  

Fração de vapor 0,00 0,00 0,00 

Vazão (kmol/h) 715,54 721,00 0,76 

Fração molar C1-C2 1,11e-02 0,01 1,01 

Fração molar C3-C4 0,05 0,05 1,07 

Fração molar C5-11 0,36 0,38 5,08 

Fração molar C12-C20 3,24e-02 0,32 1,18 

Fração molar C21+ 0,21 0,22 4,27 

 
 

 

Figura 5.9: Dados do UNISIM da corrente de produtos (23) do processo 

Analisando a Tabela 5.8 e a Figura 5.9 pode-se afirmar que os resultados se 

aproximaram a Panahi et al (2011), estando todos os valores abaixo do limite de tolerância da 

métrica. A corrente 23 é rica em produtos que podem ser comercializados. A fração C3-C4 

pode ser vendida como GLP; a fração C5-C11 pode ser usada para fabricação de gasolina ou 

utilizada como Nafta, o corte C12-C20 é comercializado como diesel e o corte acima de C21 é 

importante para fabricação de lubrificantes. 
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5.2.3 BALANÇO DE MASSA 

 

Nota-se que o valor de saída é próximo ao valor total alimentado, 511,11 ton/h. Dessa 

forma, o desvio equivale a 0,174%. Pode-se considerar que o erro, apesar de mínimo, foi 

possivelmente causado pela solução numérica do UNISIM. O resultado pode ser conferido na 

tabela 5.9 abaixo. 

 

Tabela 5.9. Vazão mássica para as correntes de saída do sistema 

Corrente Vazão Mássica (ton/h) 

12 106,81 

22 125,79 

23 145,71 

25 134,15 

Total 512,46 

 

 

5.2.4 CORRENTES ENERGÉTICAS 

  

 Os valores de energia requerida ou liberada, para obtidas no ambiente UNISIM, 

podem ser verificadas na tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 – Energia Associada às variáveis energéticas 

 

Equipamento Variável Energia Associada (GJ/h) 

Aquecedor E-101 Q-01 248,62 

Aquecedor E-102 Q-02 137,44 

Condensador E-103 Q-03 1418,03 

Aquecedor E-104 Q-04 236,75 

Condensador E-105 Q-05 614,90 



80 

Reator R-100 QR-100 345,08 

Compressor QC-100 QC-100 40,19 

 

  

 

5.3 RESULTADOS DOS ECOINDICADORES 

 

Os resultados para os ecoindicadores são disponibilizados por categoria: consumo 

energético, emissão de CO2, consumo de água, geração de efluentes e geração de resíduos. 

 

5.3.1 ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

 

 A Tabela 5.11 apresenta o resultado para o ecoindicador de consumo de energia da 

planta GTL de Fischer-Tropsch. São apresentadas as variáveis de consumo e de produção, em 

detalhamento, incluindo as modificações de unidades necessárias. 

 

Tabela 5.11 - Ecoindicador de consumo de energia 

Variável Tipo  Sistema Energia Consumida com 

 
de Emissão 

 
fator de eficiência (GJ/h) 

Q-01 Direta Processo 310,75 

Q-02 Direta Processo 171,75 

Q-04 Direta Processo 295,88 

QC-100 Indireta Processo 50,24 

Consumo Total - - 828,62 

Produção ton/h 
  

23 145,71 
  

Produção Total 145,71 ton/h 
 

Ecoindicador de energia 5,69 GJ/ton 
 

 

Observa-se na Tabela 5.11 que o resultado para o ecoindicador de consumo de energia 

para a planta GTL é de 5,69 GJ/ton. 
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5.3.2 ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

 

Para o cálculo do ecoindicador de emissão de CO2, é necessário recorrer às taxas de 

emissão de CO2 no Brasil. O país apresenta taxas de emissão de CO2 de 0,0345 tonCO2/GJ e 

0,0561 tonCO2/GJ, relativos, respectivamente, ao consumo elétrico e ao consumo de energia 

por vapor e combustão (MCT, 2016). 

Há uma corrente importante no processo para o cálculo do ecoindicador de emissão de 

CO2. Na corrente 25, enviada para purga, devem ser consideradas as queimas dos 

componentes, os quais gerarão CO2. A relação entre os componentes é explicitada na Tabela 

5.12. 

 

Tabela 5.12 - Emissão de CO2 na corrente de purga 

Componente 

Massa 

molar do Vazão 

Relação 

mássica Vazão de CO2  

 

componente mássica (kg/h) (tonCO2/ton) gerada (ton/h) 

CO2 44 44681,37 1,00n 44,68 

CO 28 47717,89 1,57 74,99 

C1 16 12733,90 2,75 35,02 

C2 30 2249,18 2,93 6,60 

C3 44 4802,17 3,00 14,41 

C4 58 5819,24 3,03 17,66 

C5 72 2901,62 3,06 8,87 

C6 86 1847,11 3,07 5,67 

C7 100 851,02 3,08 2,62 

C8 114 346,97 3,09 1,07 

C9 128 138,38 3,09 0,43 

C10 142 51,89 3,10 0,16 

C11 156 22,00 3,10 0,07 

C12 170 11,87 3,11 0,04 

C13 184 3,88 3,11 0,01 

C14 198 1,39 3,11 0,00 

C15 212 0,71 3,11 0,00 

C16 226 0,25 3,12 0,00 

C17 240 0,10 3,12 0,00 

C18 254 0,04 3,12 0,00 

C19 268 0,01 3,12 0,00 

C20 282 0,00 3,12 0,00 

C30 422 0,00 3,13 0,00 

Total - 124181,00  212,29 
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A Tabela 5.13 apresenta o resultado para o ecoindicador de emissão de CO2 da planta 

de GTL. São apresentadas as variáveis de consumo e de produção, em detalhamento, 

incluindo as modificações de unidades necessárias. 

 

Tabela 5.13 - Ecoindicador de emissão de CO2 

 

Variável 

  
Energia 

Consumida com 

fator de eficiência 

Fator de 

conversão 
Emissão CO2 

Tipo de Sistema 
  

Emissão 
 

(GJ/h) (tonCO2/GJ) (tonCO2/h) 

Q-01 Direta Processo 310,75 0,0561 17,43 

Q-02 Direta Processo 171,75 0,0561 9,64 

Q-04 Direta Processo 295,88 0,0561 16,60 

QC-100 Indireta Processo 50,24 0,0345 1,73 

25 Fugitiva Processo - - 212,29 

Emissão Total 
  

1260,88 - 257,69 

Produção ton/h 
    

23 145,71 
    

Produção Total 145,71 ton/h 
   

Ecoindicador 

Emissão de CO2 
1,77 tonCO2/t 

   
 

 

Observa-se na Tabela 5.13 que o ecoindicador de emissão de CO2 para a planta de 

GTL vale 1,77 tonCO2/ton. 

 

 

 

 

5.3.3 ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ÁGUA 

 

A Tabela 5.14 apresenta o resultado para o ecoindicador de consumo de água da planta 

de GTL. São apresentadas as variáveis de consumo e de produção, em detalhamento, 

incluindo as modificações de unidades necessárias. 
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Tabela 5.14 - Ecoindicador de consumo de água 

 

Variável Sistema Perda 

Água 

circulante 

(m3/h) 

Consumo 

(m3/h) 

4 Processo - 102,15 102,15 

Q-03 Resfriamento 1% 19624,70 196,25 

Q-04 Aquecimento 2% 117,41 2,35 

Q-05 Resfriamento 1% 8510, 03 85,10 

QR-100 Resfriamento 1% 4785,77 47,86 

Consumo total 

  
 

433,45 

Produção ton/h 

 
 

 23 145,71 

 
 

 Produção total 145,71 

 
 

 Ecoindicador de consumo de 

água 
2,97 m3/ton 

 

  

Observa-se na Tabela 5.14 que o ecoindicador de consumo de água para a planta de 

GTL vale 2,97 m3 H2O/ton. 

É importante relembrar que o consumo de condensadores e aquecedores é obtido 

através da perda de 1 e 2%, respectivamente, da vazão circulante. 

 

 

 

 

5.3.4. ECOINDICADOR DE GERAÇÃO DE EFLUENTES 

 

A tabela 5.15 apresenta o resultado para o ecoindicador de geração de efluentes da 

planta de GTL. São apresentadas as variáveis de consumo e de produção, em detalhamento. 

 

Tabela 5.15 - Ecoindicador de geração de efluentes 

Variável Sistema 

 

Efluentes Gerados 

   

(m3/h) 

12 Processo 

 

107,07 

22 Processo 

 

126,09 

Geração de Efluentes 

  

233,16 

Produção ton/h 
  23 145,71 
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Produção Total 145,71 

  Ecoindicador de efluentes 1,60 m3/ton 
  

Observa-se na Tabela 5.15 que o ecoindicador de consumo de efluentes para a planta 

de GTL vale 1,60 m3/ton. 

 

 

5.3.5. ECOINDICADOR DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Nesse caso, o ecoindicador de geração de resíduos não foi calculado, pois não há 

dados disponíveis na literatura sobre resíduos referentes a embalagens, descarte de 

equipamentos alienados e catalisadores desativados para o processo GTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 O capítulo final deste trabalho apresenta conclusões sobre os resultados obtidos e 

sugestão futuras, que têm relação com as perspectivas futuras do processo F-T e da tecnologia 

GTL no mundo. 

 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

 O trabalho exposto teve como objetivos: expor para o leitor a tecnologia GTL e seus 

impactos ambientais; descrever o complexo processo de Fischer-Tropsch e seus meandros 

históricos, químicos e de engenharia química através da literatura e pelo software 

computacional; e apresentar os ecoindicadores, sua metodologia de cálculo e o resultado do 

cálculo para a planta de Fischer-Tropsch comum.  

 Com a evolução da preocupação global com o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, tanto na forma de regulações mais rigorosas impostas por órgãos normativos 

tanto na própria veiculação de boa reputação para empresas que praticam processos de maior 

ecoeficência, não há dúvidas que o processo GTL utilizando a síntese de F-T terá grande 

importância no futuro da indústria química. Nesse processo são produzidos compostos 

sintéticos que geram menor impacto ambiental através de recursos que não seriam 

aproveitados (por exemplo, as reservas de gás natural da camada pré-sal).  

 Os resultados obtidos através da simulação computacional foram alimentados nas 

equações para cálculo de certos ecoindicadores para a planta estudada. Foram obtidos valores 



84 

para os ecoindicadores de consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água e  geração 

de efluentes, os quais são exibidos na Tabela 6.1.  

Tabela 6.1 - Valores encontrados para os ecoindicadores calculados 

Ecoindicador Valor Unidade 

Consumo de energia 5,69 GJ/ton 

Geração de CO2 1,77 tCO2/ton 

Consumo de água 2,97 m3/ton 

Geração de efluentes 1,60 m3/ton 

 

Estes números são importantes na medida em que podemos inferir, a partir da análise 

deles, a ecoeficiência existente no processo estudado. Entretanto, este trabalho foi o primeiro 

a realizar este tipo de metodologia de cálculo de ecoindicadores para uma planta GTL de 

Fischer-Tropsch; não existem valores de ecoindicadores para processos que utilizam a 

tecnologia Gas-to-Liquids na literatura, inviabilizando uma possível análise comparativa no 

presente momento. 

 Sabe-se que o processo de F-T e a tecnologia GTL são extremamente promissores, 

tanto no viés de viabilidade econômica (para suprir a demanda energética futura utilizando 

recursos que não seriam explorados, como o stranded gás) quanto no viés ambiental, por 

produzir derivados de petróleo sintéticos que geram menor impacto ao meio ambiente; com 

isso em mente, a importância dos cálculos de ecoeficiência são justificados, principalmente 

tendo-se em vista a possível utilização destes mesmos dados por outros autores, no futuro.  

 

 

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Algumas sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros: 

 

 Cálculo de ecoindicadores para outros tipos de planta GTL (CTL/BTL) ou de 

plantas GTL, a fim de comparar a ecoeficiência entre diferentes processos. 
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 Cálculo de ecoindicadores para a planta GTL de Fischer-Tropsch utilizando 

parâmetros diferentes, como condições HTFT para o reator principal, outros 

valores para α, razões de refluxo diferentes, nova vazão molar de alimentação ou 

vazão molar de corrente de vapor d’água e de O2, a fim de avaliar o impacto da 

variação de cada parâmetro na ecoeficiência líquida da planta GTL de Fischer-

Tropsch. 

 Estudo da viabilidade econômica para uma planta de GTL que utiliza gás natural 

proveniente da camada de pré-sal, como uma forma de complementar a análise 

ambiental realizada neste trabalho.
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