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RESUMO 

 

 

O problema de formação de hidratos em plantas de produção de petróleo e gás pode gerar 

diversas consequências prejudiciais aos equipamentos e à produção em si. Assim, este trabalho 

tem como objetivo, por meio de simulações de processo em estado estacionário e do estudo do 

envelope de fases do reservatório, avaliar em uma planta de pré-tratamento de gás onshore a 

presença ou não de condições favoráveis para a formação de hidratos. São analisadas as 

inconsistências de projeto de um caso real e, como consequência, uma nova abordagem foi 

utilizada nas simulações a partir da inclusão da válvula choke para dois cenários de produção, 

em que o primeiro considera a produção máxima de gás de um poço igual a 200.000 Nm³/d, e 

de condensado igual a 15,5 m³/d. O simulador UNISIM DESIGN SUITE® versão R390 foi 

utilizado para realizar as simulações. Foi observado que o efeito Joule-Thompson acarretaria 

uma redução de temperatura a jusante da choke, fazendo com que parte das condições 

operacionais da planta fossem propícias à formação de hidratos. Assim, duas possibilidades 

para solucionar o problema foram consideradas: a injeção de um inibidor de hidratos próxima 

à choke ou a correção da pressão a jusante da válvula. A partir da análise de diferentes vazões 

de inibidor, uma solução de água e trietilenoglicol (50% em peso) de 8.300 kg/d foi definida 

como valor ótimo. Quanto à alternativa que considera a correção da pressão, observou-se que 

a mesma deveria aumentar em 350%, decorrendo em perda da capacidade de separação de 

condensado em 13,46%.  

 

 

Palavras-chave: hidratos de gás; efeito Joule-Thomson; simulação de processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The problem of hydrate formation in oil and gas production systems can have several negative 

consequences for the equipment and for the production itself. Thus, this work aims to evaluate 

the presence or not of favorable conditions for the formation of hydrates in an onshore gas pre-

treatment unit, based on steady-state process simulations and an analysis of the phase envelope 

for the reservoir fluid. The design inconsistencies of a real project are analyzed, then a new 

approach is used in the simulations considering the inclusion of the choke valve for two 

production scenarios. The first scenario considers a maximum production of a well: 200,000 

Nm³/d of gas and 15.5 m³/d of condensate. The UNISIM DESIGN SUITE® simulator (version 

R390) is used to carry out the performance of the unit for each case. It was observed that the 

Joule-Thompson effect, which causes a reduction of temperature downstream of the choke 

valve, makes the operational conditions of part of unit favorable to the formation of hydrates. 

Thus, two possibilities to solve the problem are considered: the injection of a hydrate inhibitor 

near the choke valve or the correction of the pressure downstream of the valve. From the 

analysis of different flow rates of inhibitor, a solution of water and 50 wt % triethylene glycol 

of 8,300 kilograms per day was defined as the best value. The second option resulted in a 

pressure increase by 350% which causes loss of condensate separation capacity by 13.46%. 

 

Keywords: gas hydrates; Joule-Thomsom effect; process simulation. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1- Diagrama de fases de uma substância pura .............................................................. 16 

Figura 2- Diagrama pressão-temperatura de uma mistura multicomponentes de composição 

fixa. ........................................................................................................................................... 17 

Figura 3 - Reservatório de gás retrógrado. ............................................................................... 19 

Figura 4 - Reservatório de gás úmido. ...................................................................................... 20 

Figura 5 - Reservatório de gás seco. ......................................................................................... 21 

Figura 6 – Tampão de hidrato................................................................................................... 22 

Figura 7 - Exemplo tridimensional da Estrutura I de hidratos. ................................................ 22 

Figura 8- Envelope típico de hidrato para g ases com diferentes densidades .......................... 23 

Figura 9 - Esquema de uma instalação de produção de processamento primário complexa.... 26 

Figura 10 - Seções de separação de um separador horizontal trifásico de petróleo ................. 28 

Figura 11- Projeto mecânico de trocador de calor pela norma TEMA .................................... 32 

Figura 12 – Componentes internos da válvula choke ............................................................... 34 

Figura 13 – Representação das correntes de entrada no UNISIM Design Suite® do projeto 

original. ..................................................................................................................................... 38 

Figura 14 - Representação das correntes de entrada no UNISIM Design Suite® do presente 

estudo ........................................................................................................................................ 41 

Figura 15 - Áreas envolvidas no projeto em estudo ................................................................. 42 

Figura 16 – Ponto de injeção de TEG ...................................................................................... 48 

Figura 17 – Adição da corrente de TEG no UNISIM Design Suite® ....................................... 48 

Figura 18 - Redução da temperatura da formação de hidrato baseado através de inibidores e 

suas concentrações .................................................................................................................... 49 

Figura 19 – Tela da ferramenta “Hydrate Formation” do UNISIM ......................................... 50 

Figura 20 - Tela para inserção dos parâmetros do objeto “Spreadsheet” do UNISIM ............. 50 

Figura 21 - Tela de resultados do objeto “Spreadsheet” do UNISIM ...................................... 50 

Figura 22 - Diagrama de fases do 1-UFF-17 ............................................................................ 52 



 

 

Figura 23 – Fluxograma do projeto original ............................................................................. 56 

Figura 24 -  Fluxograma do Cenário 1/Cenário 2 ..................................................................... 57 

Figura 25 – Correntes  com  possibilidade de formação de hidrato no Cenário 1.................... 60 

Figura 26 – Influência da injeção de diferentes vazões de TEG no envelope de hidratos e na 

temperatura da corrente ............................................................................................................ 63 

Figura 27 – Relação entre as temperaturas da corrente de gás e da formação de hidratos para 

diferentes vazões de inibidor .................................................................................................... 63 

Figura 28 - Relação entre as temperaturas da corrente de gás e da formação de hidratos para 

diferentes pressões a jusante da choke ...................................................................................... 65 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Composição da fase líquida ..................................................................................... 39 

Tabela 2- Composição do gás ................................................................................................... 40 

Tabela 3 - Composição do 1-UFF-17 (condições de reservatório) .......................................... 41 

Tabela 4 - Cenários de produção no projeto do presente estudo .............................................. 42 

Tabela 5 – Vasos separadores ................................................................................................... 44 

Tabela 6- Sistema de compressão ............................................................................................. 45 

Tabela 7 – Dados de projeto das bombas ................................................................................. 46 

Tabela 8 – Dados de projeto do trocador de calor .................................................................... 46 

Tabela 9 - Dados de projeto da torre estabilizadora ................................................................. 46 

Tabela 10 - Dados de projeto dos tanques ................................................................................ 47 

Tabela 11 – Pontos do diagrama de fases do reservatório ........................................................ 52 

Tabela 12 – Cenário 1: Propriedades da corrente “Gas” .......................................................... 53 

Tabela 13 - Cenário 2: Propriedades da corrente “Gas” ........................................................... 54 

Tabela 14 – Cálculo da temperatura de chegada no vaso separador no projeto do presente estudo

 .................................................................................................................................................. 54 

Tabela 15 – Dados de projeto do trocador de calor .................................................................. 55 

Tabela 16 - Dados de projeto da torre estabilizadora ............................................................... 55 

Tabela 17 – Análise das correntes do Cenário 1 quanto à possibilidade de formação de hidrato

 .................................................................................................................................................. 58 

Tabela 18 – Temperaturas a jusante da choke e de formação de hidratos para diferentes vazões 

de TEG. ..................................................................................................................................... 61 

Tabela 19 - Temperaturas a jusante da choke e de formação de hidratos para diferentes pressões

 .................................................................................................................................................. 64 

Tabela 20- Sistema de compressão ........................................................................................... 66 

Tabela 21 – Vazões produzidas pela planta de pré-tratamento ................................................ 67 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 12 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 14 

2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 14 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 14 

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS .......................................................................................... 15 

3.1 O GÁS NATURAL: CONSTITUINTES E CLASSIFICAÇÃO ....................................... 15 

3.2 COMPORTAMENTO DE FASES .................................................................................... 15 

3.2.1 Diagrama de fases de uma substância pura ..................................................................... 16 

3.2.2 Diagrama de fases de uma mistura .................................................................................. 17 

3.3 TIPOS DE RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO ............................................................... 18 

3.3.1 Reservatórios de óleo....................................................................................................... 18 

3.3.2 Reservatórios de gás ........................................................................................................ 18 

3.3.2.1 Gás retrógrado .............................................................................................................. 19 

3.3.2.2 Gás úmido ..................................................................................................................... 20 

3.3.2.3 Gás seco ........................................................................................................................ 20 

3.3.3 Reservatórios de óleo e gás ............................................................................................. 21 

3.4 HIDRATOS ........................................................................................................................ 21 

3.4.1 Definição e estrutura dos hidratos ................................................................................... 21 

3.4.2 Problemas de formação de hidratos ................................................................................. 23 

3.4.3 Formação de hidratos no escoamento de gás .................................................................. 24 

3.4.4 Prevenção da formação de hidratos ................................................................................. 24 

3.5 PROCESSAMENTO PRIMÁRIO DO GÁS NATURAL ................................................. 25 

3.5.1 Definição e objetivos ....................................................................................................... 25 

3.5.2 Equipamentos comumente utilizados no processamento primário.................................. 27 

3.5.2.1 Vaso Separador Trifásico Horizontal ........................................................................... 27 

3.5.2.2 Compressores ............................................................................................................... 28 

3.5.2.3 Filtros ............................................................................................................................ 29 

3.5.2.4 Bombas ......................................................................................................................... 30 

3.5.2.5 Tanques de Armazenamento Atmosférico ................................................................... 31 

3.5.2.6 Trocadores de calor ...................................................................................................... 31 

3.5.2.7 Válvulas ........................................................................................................................ 33 



 

 

3.6 SISTEMA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO ........................................................... 34 

3.7 SIMULAÇÃO DE PROCESSOS ....................................................................................... 35 

4 METODOLOGIA ................................................................................................................ 37 

4.1 DEFINIÇÃO DAS BASES DE SIMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................................ 37 

4.1.1 Simulação proposta pelo projeto original ........................................................................ 38 

4.1.2 Simulação proposta pelo presente estudo ........................................................................ 40 

4.2 DEFINIÇÃO DAS OPERAÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO E NAS 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS EQUIPAMENTOS .................................................... 42 

4.3 PROPOSTAS PARA INIBIR A FORMAÇÃO DE HIDRATOS ..................................... 47 

4.3.1 Adição de inibidor de hidratos ........................................................................................ 47 

4.3.2 Correção da pressão a jusante da choke........................................................................... 51 

5 RESULTADOS .................................................................................................................... 52 

5.1 ENVELOPE DE FASES DO POÇO 1-UFF-17 ................................................................. 52 

5.2 INCLUSÃO DA VÁLVULA CHOKE NA SIMULAÇÃO ............................................... 53 

5.3 PROPOSTAS PARA INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE HIDRATOS ............................. 61 

5.3.1 Adição de inibidor de hidratos ........................................................................................ 61 

5.3.2 Correção da pressão a jusante da choke........................................................................... 64 

5.4 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA PLANTA...................................................................... 66 

6 CONCLUSÕES .................................................................................................................... 68 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 69 

APÊNDICE A – PRODUTOS APÓS A INJEÇÃO DE TEG ............................................. 72 

APÊNDICE B – PROPRIEDADE DAS CORRENTES DAS SIMULAÇÕES ................ 75 

 

 

 

 

 



12 

 

 1 INTRODUÇÃO  

 

 

O processamento primário de petróleo consiste na primeira separação das fases de óleo, 

gás e água, provenientes do reservatório, de forma a tornar as correntes estáveis e adequadas 

para transferência. Sua complexidade está sempre atrelada aos objetivos do projeto, 

considerando que a eficiência do escoamento é comprometida se não houver qualquer 

separação, além de que a existência de água salgada pode gerar problemas de incrustação e 

corrosão nas linhas e equipamentos e dificultar o refino.  

A utilização de softwares comerciais para simulação dos processos envolvidos em uma 

planta de processamento primário, assim como o seu correto dimensionamento, é atualmente 

uma ferramenta essencial que as empresas utilizam para verificar o comportamento das fases 

antes de seguirem para seus destinos.  

Outro problema que deve ser considerado na fase de projeto é a possibilidade de 

formação de hidrato nas linhas, o que pode acarretar diversos gastos adicionais durante a 

produção da planta. Com o bloqueio parcial ou total das linhas afetadas, muitas vezes é 

necessário aumentar a potência de bombeamento dos fluidos. Em casos mais graves, pode haver 

perda da produção e dos equipamentos instalados. 

Dito isso, o presente estudo, através de simulações estacionárias, tem a intenção de 

avaliar a presença ou não de condições favoráveis para a formação de hidratos em cada linha e 

equipamento de uma planta. Havendo a possibilidade de geração de hidratos, alternativas serão 

traçadas para evitar o problema, quer seja por injeção de inibidores de hidrato, quer seja através 

de reajuste das condições operacionais de projeto.  

O simulador UNISIM DESIGN SUITE® versão R390 foi utilizado como ferramenta, 

sendo amplamente usado na indústria petroquímica. Outros motivos que levaram à sua escolha 

foram a facilidade para usá-lo e o fato de que a UFF possui licença de uso acadêmico. 

A planta a ser analisada, em poucas palavras, tem como objetivo dar às fases gás, 

condensado e água destinos diferentes. O gás é comprimido e enviado por um gasoduto para se 

juntar à produção de outros poços de gás. As correntes de condensado e gás passam por um 

processo de estabilização e tancagem, sendo que o tanque de condensado não fica na própria 

unidade, precisando ser bombeado e enviado por um duto. Os líquidos, posteriormente, são 

transportados por caminhões: o condensado é vendido e a água enviada para uma unidade de 

tratamento e descarte. 
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Além desta introdução, este trabalho de conclusão de curso está estruturado em cinco 

capítulos, como descrito a seguir: 

 Capítulo 2: apresenta os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

 Capítulo 3: é realizada uma revisão bibliográfica sobre importantes aspectos e 

conceitos que têm de ser considerados para a simulação e controle de processos em 

um simulador comercial. Especificamente, são revisados os conceitos relativos ao 

comportamento de fases do petróleo, importância dos principais equipamentos 

usados em uma planta de pré-processamento, como se dá a formação de hidratos e 

os objetivos da simulação de processos.  

 Capítulo 4: contempla em detalhes os parâmetros e premissas considerados nas 

simulações e apresenta as metodologias empregadas na análise das simulações e 

das alternativas para inibir a formação de hidratos. 

 Capítulo 5: são apresentados e discutidos os resultados e análises das simulações, 

bem como os prós e contras das alternativas propostas. 

 Capítulo 6: é apresentada a conclusão do trabalho. 

Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas e citadas durante 

o trabalho, o Apêndice A, com a composição final dos produtos da planta após a injeção de um 

inibidor de hidratos e o Apêndice B, com as propriedades das correntes obtidas nas simulações.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar, a partir de dados de reservatório e simulações de processo, o projeto de uma 

planta onshore de pré-processamento de gás natural em relação à formação de hidratos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

A partir de dados de reservatório de um poço real, este estudo utilizou a simulação no 

UNISIM DESIGN SUITE® R390 para atingir os seguintes objetivos específicos:  

 

 Analisar o envelope de fases do reservatório e sua curva de formação de hidratos a 

fim de definir as melhores condições operacionais para sua produção. 

 Elaborar, para dois cenários de produção, a simulação em estado estacionário dos 

processos de uma planta de pré-processamento de gás a partir da cabeça do poço, 

de forma a analisar a influência da válvula choke. 

 Determinar todas as linhas e equipamentos com condições propícias à formação de 

hidratos na planta em estudo. 

 Determinar a quantidade de inibidor de hidrato a ser injetado nas linhas, visando a 

sua otimização. 

 Estabelecer uma nova pressão a jusante da choke para evitar a necessidade de 

injeção de inibidor de hidrato. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

3.1 O GÁS NATURAL: CONSTITUINTES E CLASSIFICAÇÃO 

 

 

Gás natural é o nome dado às misturas de hidrocarbonetos gasosos de origem fóssil cuja 

composição abrange, quase totalmente, do metano (CH4) ao hexano (C6H12). Em condições de 

superfície, se apresenta na forma gasosa, sendo inclusive menos denso que o ar. Ele pode conter 

componentes diluídos como o vapor d’água e diversos gases inorgânicos, como o nitrogênio, 

compostos sulfurados e gás carbônico (THOMAS, 2001).  

Das diferentes formas de se classificar o gás natural, as mais usuais são quanto à sua 

origem, teor de líquidos e teor de enxofre (MOKHATAB, 2014).  

Quanto à origem, os termos gás associado ou não-associado se referem à concentração 

da fase óleo junto ao gás em condições de reservatório. O gás associado pode estar dissolvido 

no óleo ou na parte superior da acumulação rochosa, a chamada capa de gás. O gás não-

associado está livre ou com concentrações muito baixas de óleo.  

Quanto ao teor de líquidos do gás, podemos classificá-lo em seco e úmido. Na prática, 

utiliza-se a razão gás-líquido (RGL), definida como a razão entre a vazão de gás pela vazão de 

líquido, nas condições-padrão (1 atm e 20 ºC). Uma produção com RGL acima de 100.000 

SCF/STB já pode caracterizar o gás como seco (GUITERAS, 2003).  

Em relação à concentração de gases ácidos, como o H2S e o CO2, usando os termos 

“doce” e “azedo” para classificar o gás natural. Uma grande quantidade desses compostos pode 

causar até a inviabilização do projeto de exploração, já que esses gases podem comprometer as 

tubulações e equipamentos. Geralmente, o gás doce é aquele que contem menos de 4 ppmv de 

H2S e de 3% a 4% molares de CO2. O gás azedo apresenta valores superiores a estes 

(MOKHATAB, 2014). 

 

 

3.2 COMPORTAMENTO DE FASES 

 

 

Define-se fase, ou estado físico, de uma substância como a forma que ela se encontra 

devido às condições de pressão e temperatura a que está submetida. O petróleo, por se tratar de 
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um sistema com várias substâncias, pode apresentar as fases líquida e gasosa em equilíbrio 

termodinâmico. Cada fase tem de ser homogênea e com fronteiras bem definidas uma em 

relação à outra.  

Assim, durante a sua produção, o petróleo tem as concentrações das parcelas de óleo e 

gás variando no tempo. Isso vale tanto para o petróleo que está sendo produzido quanto o que 

está contido na formação rochosa, já que a pressão do reservatório sofre contínua queda. Para 

melhor entendimento do comportamento de fases de uma substância pura e de uma mistura a 

diferentes pressões e temperaturas, utiliza-se o chamado diagrama de fases. 

 

 

3.2.1 Diagrama de fases de uma substância pura 

  

 

Considerando uma substância pura como a água na fase líquida, submetida a uma 

pressão constante P e aumentando-se gradativamente sua temperatura, observa-se que, em dado 

momento, forma-se a primeira porção infinitesamente pequena de vapor. Chamamos essa 

condição de pressão e temperatura de ponto de bolha. Se nessa condição for sendo cedido mais 

e mais calor, pressão e temperatura irão se manter constantes até que a última parcela 

infinitesimal de líquido torne-se vapor.  

O ponto de orvalho é obtido quando fazemos o caminho inverso, ou seja, diminuímos a 

temperatura a que está submetida a substância gasosa, à pressão constante, e a primeira partícula 

de líquido se forma.  

 

 

Figura 1- Diagrama de fases de uma substância pura. Fonte: ROSA, 2006 
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Para uma substância pura, o ponto de orvalho e o ponto de bolha coincidem a dada 

pressão ou temperatura, fazendo com que a representação gráfica seja sempre uma curva 

ascendente, como a apresentada na Figura 1. O ponto 1 representa a substância na fase 

totalmente líquida, os pontos 2 e 3 representam os pontos de orvalho e bolha e o ponto 4 

representa a substância na fase totalmente gasosa.  

 

 

3.2.2 Diagrama de fases de uma mistura 

 

 

Diferentemente do caso de uma substância pura, o ponto de orvalho e o ponto de bolha 

não coincidem a dada pressão quando temos uma mistura de substâncias. Ao ceder calor a uma 

mistura líquida, por exemplo, a temperatura aumentará gradativamente até a completa 

vaporização da mesma. A Figura 2 mostra um diagrama de fases para uma mistura qualquer: 

 

 

Figura 2- Diagrama pressão-temperatura de uma mistura multicomponentes de composição fixa. Fonte: 

GUITERAS, 2003 (adaptado). 

 

No diagrama de fases, as curvas de pontos de orvalho e pontos de bolha delimitam uma 

região em que podemos definir as parcelas de líquido e gás em cada condição. As duas curvas 

se unem no chamado ponto crítico, o que equivale na Termodinâmica às condições em que as 

propriedades do líquido e do gás são iguais.  
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No diagrama existem também as linhas cricondenbárica e cricondenterma, que limitam 

pressão e temperatura máximas, respectivamente, em que podem coexistir as fases óleo e gás 

(ROSA et al., 2006). 

 

 

3.3 TIPOS DE RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO 

  

 

De acordo com ROSA et al. (2006), podemos classificar os reservatórios de maneira 

simplificada em reservatórios de óleo, de gás ou de óleo e gás. Além de definir os critérios 

adotados para essa classificação, esta seção mostra as possíveis mudanças que podem ocorrer 

com o fluido durante os processos de produção e separação, para cada caso, usando o diagrama 

de fases.  

 

 

3.3.1 Reservatórios de óleo 

 

 

Reservatórios sob temperatura abaixo da crítica e acima da pressão de bolha são 

classificados como reservatórios de óleo, que podem ser subsaturados ou saturados. No 

diagrama de fases, quando o ponto que representa a mistura está acima da curva do ponto de 

bolha (ponto B da Figura 2), temos o reservatório de óleo saturado, já que qualquer redução da 

pressão do reservatório acarretaria em vaporização de parte do fluido. Em contrapartida, o ponto 

A representa um reservatório subsaturado, cuja formação de gás só ocorre quando a pressão do 

reservatório cair consideravelmente. 

 

 

3.3.2 Reservatórios de gás 

 

 

Reservatórios de gás são aqueles com temperatura acima da crítica e fora da região de 

duas fases do diagrama. Se a temperatura estiver abaixo da cricondenterma (como o ponto C da 

Figura 2), temos o caso de reservatório de condensação retrógrada. Já o caso em que a 

temperatura está acima da cricondenterma (ponto D), o reservatório é monofásico gasoso para 
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qualquer pressão. Adicionalmente, classificam-se reservatórios de gás pela produção de 

condensado ao atingir as condições de superfície, sendo usuais as denominações de 

“reservatório de gás seco” e “reservatório de gás úmido”. 

 

 

3.3.2.1 Gás retrógrado 

 

 

A Figura 3 apresenta a típica condição para que ocorra o fenômeno do gás retrógrado, 

em que a temperatura inicial do reservatório, representado pelo ponto R, se encontra entre a 

temperatura crítica e a cricondenterma.  

 

 

Figura 3 - Reservatório de gás retrógrado. Fonte: ROSA, 2006 (adaptado). 

 

À medida que o gás é produzido, caindo gradativamente a pressão no interior do 

reservatório, observa-se na Figura 3 que, a partir do ponto 1, inicia-se o processo de 

condensação parcial do gás. Essa quantidade de líquido, após atingir um valor máximo, passa 

a diminuir ao decorrer da produção, daí o nome “retrógrado”. Se a queda de pressão atingir o 

patamar do ponto 2, todo o líquido produzido já terá se tornado gás novamente (ROSA et al., 

2006). 
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3.3.2.2 Gás úmido 

 

 

No diagrama de fases apresentado na Figura 4, o ponto R representa as condições 

iniciais do reservatório. Observa-se que a temperatura dele é maior que a cricondenterma da 

mistura, caracterizando um reservatório monofásico de gás.  

Contudo, ao ser submetido ao processo de separação em superfície, parte do gás 

produzido condensa. O ponto indicado como S ilustra que o fluido se apresentará nas fases 

líquida (27%, aproximadamente) e gasosa (73%) nas condições de superfície. Para ROSA 

(2006), um gás somente deve ser classificado como úmido se, após a separação de fases com a 

utilização de equipamentos ordinários de campo, a quantidade extraída de líquido for 

economicamente interessante. Não sendo, o gás produzido deve ser classificado como seco.  

 

Figura 4 - Reservatório de gás úmido. Fonte: ROSA, 2006. 

 

 

3.3.2.3 Gás seco 

 

 

Um típico diagrama de fases de um reservatório de gás seco está representado na Figura 

5. Sua composição é basicamente formada por metano, com pequenas quantidades de gases 

mais pesados. Rigorosamente, o gás não entra na região de duas fases em condições de 

superfície, mas como já visto na seção 3.1, há autores que estipulam limites para o chamado 

gás seco e gás úmido. 
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Figura 5 - Reservatório de gás seco. Fonte: ROSA, 2006. 

 

 

3.3.3 Reservatórios de óleo e gás 

 

 

Neste tipo de reservatório, o ponto que indica as condições da mistura se encontra dentro 

da região de duas fases no diagrama. Na prática, as fases óleo e gás se encontram em equilíbrio, 

podendo ser chamados tanto de reservatório de óleo como de gás, prevalecendo a fase em maior 

quantidade. Como o gás é muito menos denso que o óleo, ocorre uma reconfiguração dos 

fluidos no interior da formação, e o gás tende a ocupar a parte superior do reservatório, 

formando a chamada capa de gás. Na Figura 2, o ponto E representa uma acumulação com 70% 

de fluidos líquidos e 30% gasosos. 

  

 

3.4 HIDRATOS 

 

 

3.4.1 Definição e estrutura dos hidratos 

 

 

Os hidratos são compostos cristalinos semelhantes ao gelo, formados por água e 

moléculas de gás. A água, por meio de forças de ligação do tipo ponte de hidrogênio, conforma-

se de modo a formar um retículo cristalino que, para ser estabilizado, precisa englobar uma 

molécula gasosa. A Figura 6 ilustra uma tubulação comprometida por um tampão de hidrato. 
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Figura 6 – Tampão de hidrato. Fonte: BATTISTI, 2017 

 

A classificação dos hidratos se dá pelo arranjo das moléculas de água no cristal e, por 

conseguinte, a estrutura de cristal. Dois tipos de hidratos são comumente encontrados nas áreas 

de atividades do petróleo: Estrutura I e Estrutura II. A Estrutura I é formada por poliedros de 

12 ou 14 lados, enquanto que a estrutura II é formada por poliedros de 12 ou 16 lados, e 

basicamente a diferença entre elas é como esses poliedros se unem: pelas faces ou pelos 

vértices, respectivamente (CARVALHO, 2010). A Figura 7 mostra a Estrutura I e como se dá 

o aprisionamento das moléculas de gás no interior dos poliedros.  

 

 

Figura 7 - Exemplo tridimensional da Estrutura I de hidratos. Fonte: NAKARIT, 2012. 

 

Devido ao tamanho da cadeia de carbonos, gases com maior teor de componentes leves 

têm maior tendência a formar hidrato. Assim, poços de gás natural podem apresentar esse 

problema com relativa facilidade, comprometendo a produção caso o problema não seja 

considerado.  
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Basicamente, a formação de hidratos ocorre em altas pressões e baixas temperaturas. 

Isso pode ser observado pelo chamado “envelope de hidrato”, que mostra as condições para a 

formação de hidrato dadas diferentes densidades de gás. Um exemplo desse tipo de curva pode 

ser visto na Figura 8. A região de formação de hidrato se localiza acima e à esquerda da curva 

a ser analisada. 

 

 

Figura 8- Envelope típico de hidrato para g ases com diferentes densidades. Fonte: CARVALHO, 2010. 

 

 É importante dizer que há maior tendência de formação quando existem CO2 ou H2S, 

devido à solubilidade desses contaminantes em água (FERREIRA, SARAIVA, 2011). 

 

 

3.4.2 Problemas de formação de hidratos 

 

 

A formação de hidrato na indústria de óleo e gás pode causar problemas como: 

 Perda de carga excessiva, causando até o completo entupimento de válvulas e 

tubulações. 
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 Durante a perfuração do poço, a imobilização da coluna de perfuração e o não 

fechamento do BOP (blowout preventer). 

Tais problemas implicam na perda de produtividade, danos a equipamentos, maior 

consumo energético e obstrução de gasodutos. Além de muitas vezes ser necessária a parada 

das operações de perfuração para remoção do hidrato. 

 

 

3.4.3 Formação de hidratos no escoamento de gás 

 

 

O efeito Joule-Thomson foi descoberto em meados do século XIX, quando Joule 

demonstrou que o calor específico a um volume constante de alguns gases não era uma função 

do volume e sim que a entalpia desses gases varia em função tanto da temperatura quanto da 

pressão. O experimento feito por Joule consistiu em forçar um gás através de um tampão poroso 

por meio de uma queda de pressão. O resultado foi que, para alguns gases com uma determinada 

temperatura de entrada, havia uma queda de temperatura após o gás passar pelo tampão 

(PORTELLA, 2016).  

Na indústria de petróleo, esse efeito pode ser melhor visto na válvula choke, localizada 

na árvore de natal. Ao fluir através da choke, o gás sofre uma expansão devido à queda de 

pressão, resultando na queda na temperatura. A temperatura pode baixar o suficiente para 

congelar os líquidos na tubulação. Como o gás está presente, as condições são ideais para 

formação de hidrato. 

Além da válvula choke, outras regiões podem facilitar a produção de hidrato ao longo 

da tubulação. Como a água livre se encontra na parte inferior do duto ou em regiões localizadas 

(como conexões e válvulas), os hidratos começam a se formar na parede do duto, onde a 

temperatura é menor, não provocando, portanto, uma diminuição concêntrica no diâmetro do 

duto (CARVALHO, 2010). Esse processo pode ser lento e ser descoberto muito depois de 

iniciado, podendo ser evitado com a constante passagem de pigs1 para limpeza e retirada dos 

líquidos do interior da tubulação. 

  

 

3.4.4 Prevenção da formação de hidratos 

                                                 
1 Pig: dispositivo cilíndrico ou esférico concebido e utilizado inicialmente com a finalidade de limpar o 

interior de dutos  
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A prevenção da formação de hidrato é fundamental na produção de petróleo e gás, e 

para isso são usadas diversas técnicas, tais como (ALMEIDA, 2015):  

 Reduzir a concentração de água no sistema através da desidratação; 

 Manter a temperatura acima ou a pressão suficientemente abaixo das quais ocorrem 

formação de hidrato; 

 Adição de inibidores cinéticos para impedir a agregação dos cristais de hidrato; 

 Injeção de inibidores termodinâmicos.  

Mais usados pela indústria, os inibidores termodinâmicos são geralmente sais 

inorgânicos como cloreto de sódio (NaCl), cloreto de cálcio (CaCl2), cloreto de potássio (KCl), 

álcoois (metanol e etanol) e glicóis (monoetilenoglicol – MEG, dietilenoglicol – DEG e 

trietilenoglicol – TEG). Esses inibidores têm como objetivo principal reduzir a atividade da 

água, e a quantidade de água livre na mistura, além de diminuir a temperatura de equilíbrio 

necessária para a formação de hidratos e com isso deslocar a curva de equilíbrio de fases, 

desfavorecendo a formação de hidratos. Uma vantagem desse tipo de inibidor é que ele pode 

ser recuperado e recirculado através de equipamentos específicos (ARAÚJO, 2014).   

 

 

3.5 PROCESSAMENTO PRIMÁRIO DO GÁS NATURAL 

 

 

3.5.1 Definição e objetivos 

 

 

Para a indústria, o petróleo em sua forma bruta não tem um alto valor agregado. O 

interesse econômico se dá a partir do aproveitamento das frações dos hidrocarbonetos, que 

surgem após sua separação e tratamento. 

O processamento primário consiste na primeira fase de produção do petróleo após 

alcançar a superfície. Para isso, utiliza-se instalações chamadas de “facilidades de produção”- 

ou facilities. Dependendo da viabilidade técnico-econômica do projeto, a planta pode ser 

simples, e somente separar as fases gás, óleo e água, ou complexa, incluindo demais tratamentos 

(THOMAS, 2001). 
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Além disso, o processamento primário também tem de garantir a estabilização completa 

dos produtos, isto é, pressão e temperatura têm de estar controladas de forma que o 

armazenamento e transporte das diferentes fases sejam feitos de forma segura. A Figura 9 

apresenta um esquema com as principais etapas de uma unidade.  

 

 

 

Figura 9 - Esquema de uma instalação de produção de processamento primário complexa. Fonte: 

BRASIL, ARAÚJO, SOUZA, 2011. 

 

Antes da separação, ainda na árvore de natal, o fluido atravessa a válvula choke, muito 

importante para o controle de vazão do poço e responsável pela primeira grande perda de carga. 

Quando há mais de um poço na unidade, utiliza-se o manifold de produção, que equaliza as 

pressões para a posterior entrada do fluido no vaso separador (THOMAS, 2001).  

Se o objetivo do processamento primário para a fase óleo for somente sua estabilização, 

ou seja, garantir a retirada de boa parte dos hidrocarbonetos mais voláteis, o aquecimento da 

mistura e consequente liberação dos gases já é o suficiente. Entretanto, há projetos que, por ter 

significativa produção de água e gás, contém tanques ou vasos em que ocorrem tratamentos 

térmicos e eletrostáticos (FREITAS et al, 2007). 

Ao sair do separador, o gás natural passa pela etapa chamada de condicionamento, que 

é o conjunto de processos que garantem a remoção ou redução dos contaminantes para 

atendimento às especificações de mercado para transporte e venda às refinarias. O 

condicionamento consiste nas seguintes etapas (THOMAS, 2001): 

 Desidratação: A remoção da água evita corrosão e redução da capacidade do 

sistema de formar hidratos, além de ser essencial se for necessária a compressão do 

gás. 
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 Dessulfurização: A retirada de compostos de enxofre também evita a corrosão de 

equipamentos e gasodutos. 

Por fim, a fase água tem que estar estável, o que pode ser garantido com o envio para 

um vaso desgaseificador. Para a remoção das gotículas de óleo podem ser utilizados tanques 

separadores (skimmers), hidrociclones e flotadores a gás (BRASIL, ARAÚJO, SOUZA, 2011). 

Em um ambiente offshore todo o processo é feito na plataforma, enquanto que em terra pode-

se apenas estabilizar a água a fim de transportá-la em caminhões para posterior tratamento e 

despejo.  

 

 

3.5.2 Equipamentos comumente utilizados no processamento primário 

 

 

Plantas de processamento primário podem ser muito diferentes umas das outras. Entre 

os principais motivos estão a viabilidade técnico-econômica, espaço físico, interesse em um 

pré-tratamento mais ou menos sofisticado das diferentes fases e distância das refinarias.  

Deste modo, o presente estudo não tem por objetivo identificar todos os equipamentos 

que podem ser utilizados em uma unidade de processamento primário. A intenção é definir 

quais equipamentos seriam mais apropriados para uma planta onshore onde o produto principal 

é o gás natural.  

 

 

3.5.2.1 Vaso Separador Trifásico Horizontal 

 

 

Numa instalação de processamento primário de fluidos, o gás é inicialmente separado 

do líquido por ação da gravidade em equipamentos denominados separadores. Eles podem ser 

bifásicos, tendo uma saída de gás e outra de líquido, ou trifásicos, que possuem duas saídas para 

os líquidos, separando assim a água do óleo.  

Contando com diversos dispositivos internos para aumentar a eficiência de separação, 

um separador trifásico típico é capaz de fazer uma boa separação das fases. Como exemplos de 

dispositivos, temos: placas defletoras, extrator de névoa (demister) e quebradores de espuma, 

de ondas e de vórtice. Para fins didáticos, pode-se dizer que são quatro as seções de um 
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separador típico: seção de separação primária, de separação secundária de acumulação e de 

aglutinação (BRASIL, ARAÚJO, SOUZA, 2011): 

 

 

Figura 10 - Seções de separação de um separador horizontal trifásico de petróleo. Fonte: ANDRADE, 

2014 (adaptado). 

 

 Separação Primária: acontece na entrada do vaso e pode ser pela presença mais 

comumente de placas defletoras, fazendo com que o gás e o líquido se separem 

devido a uma grande desaceleração e mudança de direção dos fluidos após o choque 

(seção 1 da Figura 10).  

 Separação Secundária: localizada no topo do separador, tem como objetivo 

diminuir o teor de líquido carreado pelo gás pela decantação (seção 2 da Figura 10). 

 Acumulação: localizada no fundo do separador, tem como determinante do grau de 

separação entre as fases o tempo de residência do fluido (seção 3 da Figura 10). 

 Aglutinação: localizada no topo do separador e próxima à saída de gás, as gotículas 

de óleo são aglutinadas em meios porosos e recuperadas antes de serem carreadas 

pela fase gás (seção 4 da Figura 10) (SANT’ANNA, 2005). 

 

 

3.5.2.2 Compressores 

 

 

Compressores são máquinas operatrizes que transformam o trabalho mecânico cedido 

em energia sob forma de pressão a um gás. Devido a essa pressurização, o gás pode, devido ao 
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aumento de sua pressão, deslocar-se em tubulações por longas distâncias, ou devido à redução 

de volume, ser armazenado (MACINTYRE, 2014). 

O comportamento de um compressor pode ser precisamente representado quando as 

seguintes características intrínsecas ao processo são fornecidas:  

 Pressão de sucção: pressão do gás na entrada do compressor  

 Temperatura de sucção: temperatura do gás na entrada do compressor 

 Pressão de descarga: pressão do gás na saída do compressor 

 Composição molecular do gás 

 

Existem basicamente dois sistemas conceptivos utilizados pela indústria 

(MACINTYRE, 2014).:  

 Compressores de deslocamento positivo: a elevação da pressão é alcançada através 

da redução do volume ocupado pelo gás no compressor. Há duas concepções 

diferentes para tal: por ciclo de funcionamento, onde o gás entra em uma câmara de 

compressão totalmente isolada da sucção e da descarga, ou por escoamento 

contínuo, em que a redução do volume do gás é feita de forma progressiva, como o 

próprio nome sugere. São usados para vazões até 1.000 MNm³/d (VALADÃO 

[S.d]). 

 

 Compressores dinâmicos: o gás é admitido em uma câmara onde um rotor cede 

energia ao comunicar aceleração tangencial às partículas gasosas. Em seguida, 

através de um difusor grande parte dessa energia cinética transforma-se em energia 

de pressão. São usados para vazões até 48.000 MNm³/d (VALADÃO [S.d]). 

 

 

3.5.2.3 Filtros 

 

 

Quando há uma estação de compressão de gás natural, é imprescindível que haja, à 

montante da unidade, filtros conhecidos como scrubbers para remover todo o arraste de líquidos 

e sólidos do escoamento de gás. Um scrubber é projetado para cargas líquidas leves e não toma 

o lugar de um separador preliminar. 
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O gás encontra primeiro uma placa defletora, que assim como em um vaso separador 

comum, provoca a separação inicial das fases. No interior do scrubber a corrente sofre 

desaceleração, garantindo a maior eficiência da separação, e com o auxílio de um extrator de 

névoa de alta eficiência, as partículas líquidas são capturadas do gás. Na parte inferior há uma 

saída para os líquidos, com drenagem manual ou automática, enquanto que o gás sai por cima 

(Portal EXTERRAN, 2017). 

 

 

3.5.2.4 Bombas 

 

 

Bombas são máquinas operatrizes, isto é, que recebem energia potencial (força motriz 

de um motor ou turbina), e transformam parte desta potência em energia cinética (movimento) 

e energia de pressão (força), cedendo estas duas energias ao fluido bombeado, de forma a 

transportá-lo de um ponto a outro.  O modo pelo qual isso é feito e o recurso utilizado permitem 

a seguinte classificação para as bombas mais usadas pela indústria (MACINTYRE, 2014): 

 Bombas de deslocamento positivo (que podem ser alternativas ou rotativas). 

 Turbo-bombas (e dentre as mais comuns utilizadas pela indústria temos as 

centrífugas, helicoidais e axiais). 

As bombas de deslocamento positivo possuem uma ou mais câmaras, em cujo interior 

o movimento de um órgão propulsor comunica energia de pressão ao líquido, provocando seu 

deslocamento.  

Por sua vez, as turbo-bombas são caracterizadas por um rotor, que confere aceleração 

ao fluido e para transformar essa grande quantidade de energia cinética em energia de pressão, 

as turbo-bombas também são equipadas pelo difusor. Ele, por apresentar uma seção interna que 

aumenta gradativamente, confere ao fluido uma desaceleração contínua, que por sua vez 

provoca um aumento de pressão do líquido. 

Para a escolha do melhor tipo de bomba para um determinado projeto, as seguintes 

características devem ser analisadas (SOUZA, 2014): 

 Capacidade da bomba: vazão do fluido que a bomba fornece à tubulação. Alguns 

elementos podem influenciar nesse fator, tais como: natureza do fluido, rotação do 

impelidor da bomba e seu diâmetro.  
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 AMT – altura manométrica total: é a altura total exigida pelo sistema que a bomba 

deverá vencer. Levam-se em consideração os desníveis geométricos de sucção 

(entrada) e recalque (saída) e as perdas de carga por atrito ao longo da tubulação.  

 Rendimento: relação entre a potência fornecida pela bomba ao líquido (potência 

útil) e a cedida à bomba pelo eixo girante do motor (potência motriz). 

 Potência Consumida: que mostra a relação entre a potência utilizada pela fonte de 

energia para movimentar a bomba e vazão fornecida. 

 

 

3.5.2.5 Tanques de Armazenamento Atmosférico 

 

 

O tanque de armazenamento atmosférico é um recipiente cuja finalidade é armazenar, 

como o próprio nome sugere, fluidos à pressão atmosférica (diferente de reservatórios de 

pressão, que são projetados para armazenamento a pressões maiores). Estes tanques são usados 

para serviços não refrigerados, armazenando produtos até a temperatura máxima de 260 °C 

(Petrobras - N-270, 2014). 

Para se definir a melhor forma de construção, é necessário avaliar o produto a ser 

armazenado, localização e espaço físico, considerações ambientais e até mesmo o clima do 

local. Hoje, a forma mais utilizada é o tanque cilíndrico vertical (LIMA e SILVA JÚNIOR, 

2014).  

Em relação aos tipos de teto, pode-se ter o teto fixo, que fica diretamente ligado à parte 

superior do costado, e o teto flutuante, que flutua sobre o líquido e reduz possíveis perdas por 

evaporação. Na prática, para armazenamento de hidrocarbonetos com pressão de vapor superior 

à pressão atmosférica, é comum a utilização de tanques de teto fixo que devem ser equipados 

com válvulas de pressão de vácuo e purgados com gás natural para eliminar a entrada de ar.  

 

 

3.5.2.6 Trocadores de calor 
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Trocador de calor é um equipamento onde dois fluidos trocam calor através de uma 

interface metálica. Em outras palavras, um fluido mais quente cede calor, sensível ou latente, a 

um fluido mais frio. 

Dentro das diversas formas de construção de um trocador de calor, a mais comum 

utilizada pela indústria de petróleo é o trocador tipo casco e tubo, que é adequado para altas 

pressões. Este trocador consiste de um vaso de pressão (casco) com um feixe de tubos dentro 

dele. Um fluido escoa dentro dos tubos, e outro fluido escoa por fora, através do casco. 

 

 

Figura 11- Projeto mecânico de trocador de calor pela norma TEMA. Fonte: Reddo, [S.d]. 

 

Devido ao grande número de variações de design nos projetos de trocadores de calor 

tipo casco e tubo, foi criada a norma TEMA (Tubular Exchangers Manufactures Association), 

que designa por uma sigla de três letras as características principais de cada equipamento: tipo 
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de carretel, tipo de casco e tipo de extremidade posterior. Cada letra possui um significado 

único (REDDO, [S.d]). A Figura 11 ilustra como é feita essa classificação. 

 

 

3.5.2.7 Válvulas  

 

 

A válvula é um dispositivo que tem como função primordial a regulagem de fluxos de 

qualquer tipo de fluido. Essa obstrução que a válvula proporciona pode ser parcial ou total, 

manual ou automática.  

MATHIAS (2014) faz uma divisão estas válvulas em quatro grupos:  

 Bloqueio: destinadas a realizar a restrição completa ao escoamento do fluido.  

 Retenção: permite o escoamento do fluido num único sentido.  

 Alívio de pressão: são válvulas autossuficientes e usadas para o alivio de pressão 

do equipamento, caso haja um de aumento de pressão que possa danificar sua 

integridade.  

 Controle: são válvulas que permitem uma restrição variável a passagem do fluido, 

de acordo com taxa requerida para controle da variável de processo.  

A forma tradicional para a seleção de uma válvula significa escolher o melhor design 

baseado nas pressões e temperaturas que a mesma suporta, sua curva característica inerente e a 

compatibilidade dos seus materiais com o fluido de processo (FISHER CONTROLS, 2005). 

A curva característica inerente é a relação entre a vazão que escoa através da válvula e 

a variação percentual do curso, quando se mantém constante a pressão diferencial através da 

válvula. Em outras palavras, a característica de controle determina a sensibilidade com que a 

válvula alterará a razão de fluxo do fluido.  

Segundo VIEIRA (2009), as informações necessárias para o correto dimensionamento 

de uma válvula de controle podem ser agrupadas nos seguintes itens: 

 Dados quanto ao fluxo: vazões máxima, normal e mínima, assim como a pressão a 

montante e a jusante para cada uma das vazões; 

 Dados quanto ao fluido: composição, estado físico, densidade, temperatura, e, para 

líquidos, também a viscosidade e pressão de vaporização  

 Dados quanto à influência da tubulação: existência ou não dispositivos causadores 

de turbulência junto à válvula. 
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Na indústria de petróleo e gás, uma válvula que merece destaque é a válvula choke. O 

termo “choke” (em português, “estrangulamento”) é derivado da condição de operação de fluxo 

bem restrito, sendo capaz de impor grandes quedas de pressão e trabalhando como a principal 

restrição à capacidade operacional do poço. Ela é geralmente localizada na árvore de natal. 

Internamente, a choke consiste em um orifício de entrada e de saída, um obturador e um 

sistema de atuação (manual ou automatizado), conforme detalhado na Figura 12. Suas conexões 

de entrada e saída podem incluir redutores de linha para a quebra de pressão desejada. O 

obturador é constituído por uma gaiola cilíndrica com portas para fluxo e um plugue interno 

que é acionado linearmente para abrir e fechar a área de fluxo (GRACE; FRAWLEY, 2010). 

 

Figura 12. Componentes internos da válvula choke. Fonte: GRACE, FRAWLEY, 2010. 

 

 

3.6 SISTEMA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

 

Ao término do pré-processamento da produção, as correntes de gás, condensado e água 

devem seguir por dutos ou serem armazenados em tanques para posterior transporte por 

caminhões.  O dimensionamento e especificação dos dutos de transporte são influenciados por 

uma gama de parâmetros, e alguns de maior importância são: 
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 Vazão 

 Pressão 

 Coeficiente de atrito 

 Gravidade específica do gás 

 Fator de transferência de calor 

 Temperatura 

 

Durante o escoamento, o fluido sofre uma perda de energia devido ao fator de atrito 

entre as partículas de gás e a tubulação denominada perda de carga. Esta pode ser subdividida 

em dois tipos:  

 Perda de carga distribuída: a parede dos dutos retilíneos leva a uma perda de pressão 

distribuída ao longo do comprimento do tubo, já que as partículas em contato com 

a parede adquirem a velocidade nula e passam a influir nas partículas vizinhas por 

meio da viscosidade da turbulência. Geralmente é calculada como uma taxa 

constante ao longo da tubulação. 

 Perda de carga localizada: é causada pelos acessórios de ligação dos dutos, usados 

tanto para a montagem quanto para o controle e direcionamento do fluxo, os quais 

provocam variação brusca da velocidade e perda de energia nos locais instalados.   

 

 

3.7 SIMULAÇÃO DE PROCESSOS 

 

 

A simulação é o processo de construção de um modelo que replica o funcionamento de 

um sistema bem definido e na condução de experimentos computacionais com este modelo, 

com o objetivo de melhor entender o problema em estudo (PINHO, B., 2009). 

Isto permite a avaliação de condições operacionais que podem levar a instabilidades ou 

ao comprometimento de aspectos de segurança em instalações reais e na obtenção de 

informações que são de difícil acesso ou não podem ser obtidas diretamente de plantas (MAIA, 

2013). Além disso, através da simulação é possível testar diferentes alternativas para a operação 

do sistema e assim propor melhores formas de operá-lo. 
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Para garantir uma boa modelagem matemática, os simuladores de processo consideram 

leis fundamentais da física e química, tais como as leis de conservação de massa, energia e 

quantidade de movimento e os conceitos de equilíbrio.  

No que se refere à indústria de óleo e gás, o modelo termodinâmico amplamente aceito 

foi desenvolvido por PENG e ROBINSON (1976), que juntos nortearam a adaptação de uma 

equação de estado ideal a uma equação cúbica que melhor pudesse representar uma mistura de 

hidrocarbonetos em seu estado real. Esse modelo foi desenvolvido de maneira a satisfazer os 

seguintes objetivos (PENG, ROBINSON, 1976) 

 Os parâmetros deveriam se expressar em termos de propriedades críticas e do fator 

acêntrico. 

 O modelo deveria produzir razoável precisão próximo ao ponto crítico. 

 As regras de mistura não devem empregar mais de um único parâmetro de interação 

binário, que deve ser independente da pressão, temperatura e composição. 

 A equação deveria ser aplicável a todos os cálculos de todas as propriedades de 

fluidos em processos de gás natural. 

Em termos temporais, há duas formas possíveis de simular sistemas: em estado 

estacionário e estado dinâmico. Comumente, a simulação estacionária é a única a ser tratada 

em projetos de engenharia, mas trata-se de uma simplificação, pois todos os sistemas estão 

sujeitos à variação de seus parâmetros ao longo do tempo. A forma de operação dinâmica, 

quando simulada, pode ser aplicada nos casos de partida ou parada do processo, nos sistemas 

em batelada, nas respostas a perturbações e, ainda, em certos casos em que a oscilação das 

variáveis é desejada ou inevitável. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_cr%C3%ADtico_(termodin%C3%A2mica)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_ac%C3%AAntrico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_ac%C3%AAntrico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
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4 METODOLOGIA 

 

 

Nesse capítulo são apresentadas as premissas consideradas nas simulações e os métodos 

utilizados para solucionar o problema de formação de hidratos. 

As simulações foram realizadas com base no projeto básico de uma planta de pré-

tratamento de gás de uma empresa privada brasileira. Os dados inclusos não retratam fielmente 

a realidade do projeto original, que incluía, por exemplo, um sistema de alívio para flare e um 

estudo topográfico para definição das rotas dos dutos. Entretanto, dados complementares 

originais de reservatório e do teste de produção serão utilizados, além de considerar os 

principais equipamentos e válvulas. 

A elaboração do modelo da planta de pré-tratamento de gás foi dividida em duas etapas 

no presente trabalho: 

 Definição das bases de simulação e caracterização da alimentação do sistema (seção 

4.1); 

 Definição das operações envolvidas no processo (seção 4.2). 

 

A seção 4.3 apresenta os procedimentos usados a fim de traçar alternativas para inibir a 

formação de hidratos. 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO DAS BASES DE SIMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

 

Esta etapa consiste em definir o melhor pacote de equações a ser usado na simulação e 

a composição das correntes de entrada do sistema. Assim, foi escolhido o modelo 

termodinâmico de Peng-Robinson, e a justificativa já foi tratada no item 3.7. Quanto à 

composição de alimentação do sistema, esta seção está dividida de forma a apresentar, na seção 

4.1.1, a simulação feita pelo projeto original e, na seção 4.1.2, as simulações propostas pelo 

presente estudo, retratando duas condições de operação e sugestões de melhoria para o projeto 

original.  
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4.1.1 Simulação proposta pelo projeto original 

 

 

Na simulação, feita em estado estacionário, o poço está aberto e teve somente a condição 

inicial de produção analisada, não considerando vazões futuras. Para a geração de uma corrente 

trifásica no UNISIM, deve-se inserir cada uma das correntes separadamente e, em seguida, uni-

las por um mixer. A Figura 13 mostra o esquema representativo no simulador. 

As seguintes premissas foram consideradas para cada corrente: 

 Pressão na cabeça do poço: 10 kgf/cm².g 2 

 Temperatura na cabeça do poço: 5,5 ºC 

 Vazão de condensado após o vaso separador bifásico: 15,5 m³/d 

 Vazão de água após o vaso separador bifásico: 1,5 m³/d 

 Vazão de gás após o vaso separador bifásico: 0,2 MM Nm³/d 

 

 

Figura 13 – Representação das correntes de entrada no UNISIM Design Suite® do projeto original. Fonte: 

elaboração própria. 

 

A composição da corrente de gás foi retirada dos resultados de um teste de produção do 

poço em estudo, que chamaremos genericamente de 1-UFF-17, após a coleta do gás separado 

em um vaso separador trifásico. Já o condensado gerado nessa separação (igual a 15,3 m³/d, um 

pouco menor que a premissa considerada na simulação) não foi analisado, então a composição 

utilizada na simulação foi extraída das informações de um poço da região. As composições do 

condensado e do gás (a 18,61 kgf/cm².g e 28ºC) extraídos do poço estão descritas na Tabela 1 

e Tabela 2, respectivamente. 

 

 

 

                                                 
2 O símbolo “g” representa o termo em inglês “gauge”, que é usado para identificar pressões 

manométricas.  
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Tabela 1 - Composição da fase líquida 

Componente % Molar 

C1 10,08 

C2 2,77 

C3 1,80 

i-C4 0,63 

n-C4 1,53 

i-C5 1,49 

n-C5 1,63 

C6 4,99 

Mcyclo-C5 0,28 

Benzeno 0,47 

Cyclo-C6 1,04 

C7 9,33 

Mcyclo-C6 2,40 

Tolueno 0,09 

C8 14,26 

C2-Benzene 0,98 

m&p-Xileno 0,56 

o-Xileno 0,17 

C9 12,31 

C10 10,71 

C11 7,31 

C12 4,67 

C13 3,31 

C14 2,75 

C15 2,08 

C16 1,26 

C17 0,40 

C18 0,34 

C19 0,09 

C20 0,06 

C21 0,02 

C22 0,02 

C23 0,01 

C24 0,01 

C30+ 0,01 

CO2 0,03 

N2 0,11 
Fonte: Projeto original 
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Tabela 2- Composição do gás 

Componente % Molar 

C1 80,49 

C2 7,71 

C3 3,06 

i-C4 0,61 

n-C4 0,82 

i-C5 0,24 

n-C5 0,16 

n-C6 0,11 

n-C7 0,04 

CO2 0,07 

N2 6,68 

n-C8 0,01 
Fonte: Projeto original 

 

 

4.1.2 Simulação proposta pelo presente estudo 

 

 

Não foi considerado no projeto original o estudo do envelope de fases do gás no 

reservatório, já que o teste de produção fornecia as informações necessárias para a simulação. 

Entretanto, devido à grande queda de pressão na válvula choke, o seguinte trabalho propõe 

simulações que incluam a válvula, assim como o estudo do diagrama de fases para analisar se 

as condições são propícias para a formação de hidrato nas linhas.  

O diagrama de fases do reservatório foi feito no UNISIM através da ferramenta 

“Envelope Utility” empregada em uma corrente da simulação com a composição do gás ainda 

no reservatório. Essa ferramenta permite ainda visualizar a curva de formação de hidratos da 

mistura em estudo, assim como até duas curvas de razão líquido/gás por vez. A seção 5.1 

apresenta o envelope de fases do gás em condições de reservatório e sua análise.  

Para inserir a válvula choke nas simulações, as composições das correntes de entrada 

não podem ser as mesmas que foram usadas no projeto original, já que o projeto previa 

composições e vazões de gás e de líquido após uma grande queda de pressão e temperatura que 

ocorre na choke. Assim, a composição a ser utilizada será a de reservatório e foi extraída da 

análise de uma amostra de fundo do poço (Tabela 3), enquanto que a água continua a ser 

inserida da mesma forma. O esquema está representado na Figura 14.  
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Figura 14 - Representação das correntes de entrada no UNISIM Design Suite® do presente estudo. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 3 - Composição do 1-UFF-17 (condições de reservatório) 

Componente % Molar 

C1 78,19 

N2 7,76 

C2 7,68 

C3 3,15 

n-C4 0,95 

i-C4 0,67 

i-C5 0,39 

n-C6 0,34 

n-C5 0,27 

n-C7 0,25 

n-C8 0,13 

CO2 0,08 

n-C9 0,07 

n-C10 0,02 

n-C11 0,03 

n-C12 0,01 

n-C13 0,01 
Fonte: Projeto original 

 

O “PIPE-001”, que pode ser visto na Figura 14, representa um segmento de tubulação 

que foi adicionado para retratar o aumento de temperatura que ocorre ao longo da tubulação 

entre a válvula choke e o vaso separador.  

Dois cenários de produção foram analisados. No Cenário 1 foram usados os dados de 

pressão e temperatura das correntes extraídos do teste de produção, o que representa a condição 

inicial de produção da planta. O Cenário 2 retrata o momento em que o poço passará a produzir 

somente metade de sua vazão inicial. A Tabela 4 mostra as características de cada cenário. 

Para a estimativa da pressão de reservatório e da pressão a montante da choke no Cenário 

2, foi utilizada uma curva calculada pelo simulador ECLIPSE®, desenvolvido pela 

empresa  Schlumberger. A pressão é estimada a partir de parâmetros como as características do 

poço, do fluido e do padrão de escoamento. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Schlumberger


42 

 

Tabela 4 - Cenários de produção no projeto do presente estudo 

Propriedade Cenário 1 Cenário 2 

Vazão de gás produzido (Nm³/d (gás)) 200.000 100.000 

Vazão de água (m³/d) 1,5 2 

Pressão do reservatório (kgf/cm2.g) 154 90 

Pressão a montante da choke (kgf/cm2.g) 110 57 

Pressão a jusante da choke (kgf/cm2.g) 10 10 

Temperatura a montante da choke (ºC) 40 40 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com esses dados, foi possível calcular a temperatura a jusante da choke e a temperatura 

de chegada no vaso separador para os dois cenários. A seção 5.2 mostra os resultados obtidos 

e discute as diferenças encontradas em relação ao projeto original.  

 

 

4.2 DEFINIÇÃO DAS OPERAÇÕES ENVOLVIDAS NO PROCESSO E NAS CONDIÇÕES 

OPERACIONAIS DOS EQUIPAMENTOS 

 

 

O projeto em questão visa a interligação da unidade a dois pontos distintos. Um ponto 

receberá o gás produzido, que será interligado a um manifold e se juntará à produção de outros 

poços. Já o condensado gerado será enviado para uma área de tancagem próximo a uma rodovia 

e posteriormente retirado por caminhões. O esquema está representado na Figura 15.  

 

 

Figura 15 - Áreas envolvidas no projeto em estudo. Fonte: elaboração própria. 
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O sistema de separação e compressão é composto por dois vasos separadores, um 

bifásico e um trifásico, uma estabilizadora de condensado, uma degaseificadora de água, um 

skid de compressão e a área de tancagem.  

O gás úmido extraído do poço será encaminhado ao separador bifásico a fim de separar 

os líquidos do gás. O gás separado será encaminhado ao sistema de compressão, que tem como 

objetivo elevar a pressão para 60 kgf/cm².g. Já o líquido será direcionado a um vaso separador 

trifásico, cujo objetivo é separar a água do condensado, e enviá-los para uma degaseificadora e 

estabilizadora, respectivamente, para enfim encaminhá-los para tancagem.  

A estabilizadora de condensado é composta por um pré-aquecedor e uma torre 

estabilizadora, que contém um aquecedor instalado na base. O pré-aquecimento ocorre através 

da troca de energia entre o condensado instável e o condensado já estabilizado em um trocador 

de calor. A torre, responsável pela estabilização em si, aquece o gás por meio de um aquecedor 

elétrico. O processo de estabilização tem como objetivo permitir a tancagem dos condensados 

em tanques de teto fixo.  

Na degaseificadora de água é realizada a separação das fases água e gás através da 

quebra de pressão na entrada da torre. Após a retirada dos gases, a água segue para o tanque de 

armazenagem de água produzida. 

Para realizar a simulação estacionária, as dimensões e características construtivas dos 

equipamentos não são necessárias, e por isso, não foram incluídas. O fluxograma pode ser visto 

na Figura 24. Os principais equipamentos considerados são: 

 V-001: vaso separador bifásico  

 V-002: vaso separador trifásico  

 V-003: torre estabilizadora de condensado  

 V-004: degaseificadora de água 

 TQ-001: tanque de condensado da unidade de pré-tratamento 

 TQ-002: tanque de água 

 TQ-003: tanque de condensado junto à rodovia 

 B-001: bomba de carregamento de condensado para o duto 

 B-002: bomba de carregamento de água 

 B-003: bomba de carregamento de condensado para os caminhões 

 E-001: aquecedor de gás (trocador casco e tubos) 

 VS-001: vaso bifásico para estabilização da corrente de gás  

 K-001: compressor centrífugo do primeiro estágio de compressão 
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 E-002: air-cooler da sucção do primeiro estágio de compressão  

 VS-002: vaso bifásico para estabilização da corrente de gás após resfriamento 

 K-002: compressor centrífugo do segundo estágio de compressão 

 E-003: air-cooler da sucção do segundo estágio de compressão  

 VS-003: vaso bifásico para estabilização da corrente de gás após resfriamento 

A seguir são apresentadas as condições operacionais dos equipamentos. Os dados foram 

baseados em relatórios preliminares do projeto em questão e, quando simulados no UNISIM, 

foram obtidos os resultados aqui descritos.   

A Tabela 5 apresenta as condições operacionais de todos os vasos separadores da planta 

(incluindo os presentes no sistema de compressão).  

 

Tabela 5 – Vasos separadores 

Condições 

operacionais 
V-001 V-002 V-004 VS-001 VS-002 VS-003 

Pressão de operação 

(kgf/cm².g) 
10 7 1,5 10 24,7 65 

Temperatura (°C) 5,5 5 5,1 5,5 50 50 

Vazão de líquidos 

(m³/d) 
18,2 25 1,4 0 0 0 

Vazão de gás (Nm³/d) 200.000 53,5 0,0 193.976 193.976 193.976 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 6 apresenta as condições operacionais de entrada e saída no compressor e 

resfriador de cada estágio da compressão. Como a energia consumida pelos compressores será 

fornecida pela queima parcial do gás gerado no vaso V-001, e o projeto original incluía também 

a inertização de tanques e alimentação do flare com esse gás, foi necessário calcular o novo 

valor de gás necessário separado pelo V-001 para atender somente os compressores. Os 

seguintes dados foram usados:  

 Eficiência da combustão: 80% 

 Poder calorífico inferior do gás (retirado do UNISIM): 10.987 kcal/kg 

 Energia consumida total (K-001 + K-002) (retirado do UNISIM) = 555.023,78 

kcal/h 

Logo,  

Energia necessária = (555.023,78 /0,8) = 693.779,73 kcal/h, sendo: 
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 Energia para o K-001 = 316.860,58 kcal/h 

 Energia para o K-002 = 376.919,15 kcal/h 

 

E usando a equação (1), calcula-se, portanto, a vazão em (kg/d) necessária da corrente 

de gás: 

Vazão mássica de gás (
kg

d
) =

Energia necessária (
kcal

h
)

Poder cal. inferior (
kcal
kg

)  

×
24 (h) 

1 (d)
     (1) 

Vazão mássica de gás (
kg

d
) = 1.515,49    

 

Assim, a vazão de gás consumida pelos compressores (corrente 7 no UNISIM) foi 

inserida na simulação, resultando em uma vazão volumétrica de 1.619 Nm³/d. 

  

Tabela 6- Sistema de compressão 

Condições operacionais 
1º estágio 2º estágio 

K-001 E-002 K-002 E-003 

Pressão de entrada (kgf/cm².g) 10 26,4 24,7 65,7 

Pressão de saída (kgf/cm².g) 26,4 24,7 65,7 65 

Temperatura de entrada (°C) 5,5 79,5 50 134,5 

Temperatura de saída (°C) 79,5 50 134,5 50 

Energia consumida (kcal/h) 316.860,6 - 376.919,1 - 

Vazão de gás (Nm³/d) 193.976 

Vazão de líquidos (m³/d) 0,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 7 mostra os dados de projeto das bombas. Como elas operarão por batelada, a 

simulação estacionária não retrata a realidade, e caberia somente à simulação em modo 

dinâmico mostrar quando elas funcionam. A montante de cada bomba existe uma válvula on-

off para efetuar esse controle. 

As Tabelas 8 e 9 trazem as condições operacionais do sistema de estabilização de 

condensado, com os dados de processo do trocador de calor e da torre estabilizadora, 

respectivamente.  
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Tabela 7 – Dados de projeto das bombas  

Característica B-001 B-002 B-003 

Tipo de operação Batelada Batelada Batelada 

Pressão de operação (kgf/cm².g) 7,4 2,0 2,0 

Capacidade (m³/h) 45 10 10 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 8 – Dados de projeto do trocador de calor 

Condições operacionais Trocador E-001 

Pressão tubos (kgf/cm².g) 2,7 

Temperatura entrada tubos (°C) 3,3 

Temperatura saída tubos (°C) 49,3 

Pressão casco (kgf/cm².g) 2 

Temperatura entrada casco (°C) 95,6 

Temperatura saída casco (°C) 24 

Vazão casco (m³/d) 10,8 

Vazão tubos (m³/d) 15,2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 9 - Dados de projeto da torre estabilizadora 

Condições operacionais Torre V-003 

Pressão de operação (kgf/cm².g) 2 

Temperatura entrada (°C) 49,3 

Temperatura saída (°C) 95,6 

Fluxo de calor (kcal/h) 16.965 

Vazão de líquidos (m³/d) 10,8 

Vazão de gás (Nm³/d) 1.012 

Fonte: Elaboração própria 
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Quanto aos tanques atmosféricos, a Tabela 10 mostra as condições operacionais 

encontradas.  

 

Tabela 10 - Dados de projeto dos tanques 

Condições operacionais TQ-001 TQ-002 TQ-003 

Fluido armazenado Condensado Água Condensado 

Temperatura entrada (°C) 24,0 5,2 37,0 

Pressão entrada (kgf/cm².g) 0,0 0,0 0,0 

Vazão de saída de líquido (m³/d) 10,8 1,5 10,8 

Vazão de saída de gás (Nm³/d) 0,0 0,0 3,9 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4.3 PROPOSTAS PARA INIBIR A FORMAÇÃO DE HIDRATOS 

 

 

Após a análise dos resultados que pode ser vista nas seções 5.1 e 5.2, concluiu-se que a 

formação de hidratos é bastante provável no Cenário 1. Assim, o presente estudo considerou 

duas alternativas para solucionar o problema, a saber: 

 Adição de inibidor de hidratos. 

 Correção da pressão a jusante da choke.  

 

 

4.3.1 Adição de inibidor de hidratos  

  

 

Por se tratar apenas de uma planta de pré-tratamento, e que a empresa responsável pelo 

projeto já trabalha com a regeneração de TEG antes da venda do gás natural, essa alternativa 

tem as seguintes premissas: 

 O TEG é o inibidor de hidrato a ser utilizado na saída da válvula choke. 

 A planta em estudo não necessita de um sistema de regeneração de TEG. 
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 O TEG será recuperado a partir de tratamento adequado que será feito na água 

produzida pela planta. O fato de que o TEG se concentra na fase água pode ser visto 

no Apêndice A, que mostra a composição final das correntes condensado/água e 

gás encaminhado para compressão após a injeção do inibidor. 

 

A injeção de TEG se dará em um ponto o mais próximo possível da choke, a jusante. A 

Figura 16 mostra o esquemático da linha que sai do poço. Para representar esse ponto no 

UNISIM, utilizou-se o objeto “mixer” após a choke, que mistura a corrente de TEG com o gás. 

O esquema representativo está na Figura 17. 

 

 

Figura 16 – Ponto de injeção de TEG. Fonte: ARAÚJO, 2014 (modificado) 

 

 

Figura 17 – Adição da corrente de TEG no UNISIM Design Suite®. Fonte: elaboração própria. 

 

Na prática, um inibidor termodinâmico nunca é injetado puro. São utilizadas soluções 

em água que podem inclusive levar mais de um inibidor e a concentração ideal desses inibidores 

é motivo para vários estudos.  

Geralmente, o teor do inibidor na mistura água-inibidor varia de 20 a 50 % em massa, a 

depender do inibidor e das condições de pressão e temperatura do escoamento. A Figura 18 

mostra a redução da temperatura de formação do hidrato em função da concentração de 
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diferentes inibidores na água. Pode-se observar que o metanol é mais eficiente em relação aos 

glicóis, enquanto que o etilenoglicol é mais eficiente que o trietilenoglicol (CARROL, 2009).   

No presente projeto, a partir do gráfico da Figura 18, se escolheu a concentração de TEG 

em 50%, por ser usual e apresentar uma eficiência, em relação ao EG, maior do que em outras 

concentrações.  

Para o cálculo da quantidade de inibidor necessária, foi utilizada a ferramenta “Hydrate 

Formation Utility”, que a partir da seleção da corrente, informa a temperatura de formação de 

hidratos para aquela pressão. A tela, para o Cenário 1, pode ser vista na Figura 19. Assim, foram 

testadas várias vazões de soluções de TEG a fim de se encontrar a melhor para o Cenário 1.  

 

 

Figura 18 - Redução da temperatura da formação de hidrato baseado através de inibidores e suas 

concentrações. Fonte: CARROL, 2009. 

 

Com a intenção de facilitar a visualização da variação das temperaturas, tanto de 

formação do hidrato quanto da corrente que recebe o TEG, foi usado o objeto “Spreadsheet”, 

tornando desnecessário criar a ferramenta “Hydrate Formation” para cada vazão. A tela para 

escolher os parâmetros a serem visualizados se encontra na Figura 20 e os seus valores são 

vistos em uma tela como a da Figura 21. 
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Figura 19 – Tela da ferramenta “Hydrate Formation” do UNISIM. Fonte: UNISIM. 

 

 

Figura 20 - Tela para inserção dos parâmetros do objeto “Spreadsheet” do UNISIM. Fonte: UNISIM. 

 

 

Figura 21 - Tela de resultados do objeto “Spreadsheet” do UNISIM. Fonte: UNISIM. 

 

Os resultados encontrados são mostrados na seção 5.3.1, assim como suas análises e a 

determinação da melhor vazão de TEG a ser injetada. 
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4.3.2 Correção da pressão a jusante da choke 

 

 

Sem nenhum custo adicional à implantação do projeto, corrigir a pressão a jusante da 

choke para evitar a formação de hidratos poderia ser uma opção interessante. Logo, essa 

possibilidade foi considerada na simulação do Cenário 1. Utilizando novamente a ferramenta 

“Hydrate Formation Utility”, para obter com precisão a temperatura de formação de hidrato, 

várias pressões de quebra na choke foram testadas.  

Entretanto, como pode ser visto no envelope de fases do reservatório (Figura 22), com 

o aumento da pressão de operação, a temperatura de formação de hidrato também aumenta. 

Logo, o objetivo desse estudo é descobrir se a temperatura a jusante da choke, em algum ponto 

de operação viável, é suficientemente alta para ultrapassar a condição de hidrato.  

Assim, ao encontrarmos a pressão adequada, e que, por consequência, é a pressão de 

operação do vaso separador bifásico, haverá a separação entre gases e líquidos com uma RCG 

(razão condensado-gás) menor. Logo, a desvantagem dessa alternativa é a menor eficiência de 

separação da planta, já que o gás separado nesse vaso irá diretamente para a compressão sem 

mais nenhum tratamento. A seção 5.3.2 mostra o resultado das simulações.  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 ENVELOPE DE FASES DO POÇO 1-UFF-17 

 

 

O envelope de fases do reservatório onde está localizado o poço 1-UFF-17 está 

representado na Figura 22. Nele, estão representados diversos pontos que serão analisados nessa 

seção e tem suas coordenadas descritas na Tabela 11. A composição considerada está descrita 

na Tabela 3. No diagrama também é possível analisar a curva de formação de hidrato da mistura 

gerada pelo UNISIM.  

 

 

 

Figura 22 - Diagrama de fases do 1-UFF-17. Fonte: elaboração própria. 

 

Tabela 11 – Pontos do diagrama de fases do reservatório 

Ponto Descrição P (kgf/cm2.g) T (ºC) 

R Reservatório 154 55,40 

1 Projeto original 10 5,50 

2 Cenário 1 10 -5,11 

3 Cenário 2 10 16,04 

Hidrato Formação de hidrato a 10 kgf/cm2.g 10 3,43 

Fonte: Elaboração própria/UNISIM 
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O ponto R da Figura 22 representa a condição original do reservatório. Ao analisar o 

diagrama, é possível ver que o reservatório pode ser caracterizado como de gás retrógrado.  

O ponto “1” representa as condições de produção do projeto original (a 10 kgf /cm².g e 

5,5 o C). Nota-se que a curva de hidrato está muito próxima do ponto de operação. Assim, mesmo 

não considerando a válvula choke, o risco de produção de hidratos é existente.  

O cenário se agrava ao se considerar a válvula choke na simulação no início da produção 

(Cenário 1). Como a temperatura a jusante da choke é ainda mais baixa (Tabela 12), o 

congelamento das linhas seria inevitável, e a formação de hidrato bastante possível. O ponto 

“2” da Figura 22 comprova essa situação, já que está à esquerda da curva de formação de 

hidratos.  

 

 

5.2 INCLUSÃO DA VÁLVULA CHOKE NA SIMULAÇÃO 

 

 

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos na simulação para a corrente “Gas” no Cenário 

1. É interessante notar que a simulação se aproximou dos resultados do teste de produção quanto 

à formação de condensado: o teste de produção gerou 15,30 m³/d de condensado, enquanto que 

a simulação prevê 14,44 m³/d., uma diferença de 5,6%.  

 

Tabela 12 – Cenário 1: Propriedades da corrente “Gas” 

Propriedade Total Vapor/gás Fase líquida Fase aquosa 

Fração molar da fase vapor 0,9781 0,9781 0,0128 0,0091 

Temperatura (ºC) -5,11 -5,11 -5,11 -5,11 

Pressão (kgf/cm2.g) 10,0 10,0 10,0 10,0 

Vazão de gás (Nm3/d) 200.000 195.600 2.569 1.815 

Vazão de líquido em 

condições-padrão (m3/d) 3 
- - 14,44 1,438 

Fonte: UNISIM 

 

                                                 
3 No UNISIM, essa propriedade é chamada de “Liq Vol Flow @Std Cond”, e é calculada usando um 

rigoroso cálculo de densidade em condições padrão. Não deve ser confundida com a propriedade “Std Ideal Liq 

Vol Flow”, que usa a densidade ideal dos fluidos, também em condições-padrão. 
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Já a Tabela 13 mostra os resultados para o Cenário 2. Devido à acentuada queda de 

pressão do reservatório, a produção de condensado é drasticamente reduzida, e a temperatura a 

jusante da choke não mais representa um risco para a formação de hidratos (ponto 3 da Figura 

22). 

A Tabela 14 mostra os resultados encontrados para estimar a temperatura ao final do 

“PIPE-001”. A estimativa usando dados do teste de produção foi possível porque o diâmetro da 

tubulação do teste e dos cenários de produção é o mesmo (6”), e nas simulações dos cenários 

conseguiu-se usar um comprimento não-real da tubulação muito próximo ao encontrado na 

simulação do teste. 

As Figuras 23 e 24 mostram os fluxogramas gerados nas simulações do UNISIM: 

baseado no projeto original e Cenário 1/Cenário 2, respectivamente.   

 

Tabela 13 - Cenário 2: Propriedades da corrente “Gas” 

Propriedade Total Vapor/gás Fase líquida Fase aquosa 

Fração molar da fase vapor 0,9702 0,9702 0,0063 0,0236 

Temperatura (ºC) 16,04 16,04 16,04 16,04 

Pressão (kgf/cm2.g) 10,0 10,0 10,0 10,0 

Vazão de gás (Nm3/d) 100.000 97.020 628,1 2.355 

Vazão de líquido em condições-

padrão (m3/d) 4 
- - 3,96 1,87 

Fonte: UNISIM 

 

Tabela 14 – Cálculo da temperatura de chegada no vaso separador no projeto do presente estudo 

Propriedade Teste Cenário 1 Cenário 2 

Comprimento fictício (m) 76,28 74,49 74,49 

ΔP (kgf/cm2) 0,09 0,1 0,02 

Temperatura entrada (ºC) -1,19 -5,11 16,04 

Temperatura saída (ºC) 5,10 1,17 27,90 

Energia cedida à tubulação (kcal/h) -29.309,78 -29.309,78 -29.309,78 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como a aumento de temperatura para a estabilização do condensado no Cenário 2 já não 

precisa ser tão significativo, houve um ajuste nas temperaturas entre os equipamentos do 

                                                 
4 Ver Nota 3. 
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sistema. As tabelas 15 e 16 mostram essas novas condições operacionais para o trocador de 

calor E-001 e para a torre V-003, respectivamente.  

 

Tabela 15 – Dados de projeto do trocador de calor 

Condições operacionais Trocador E-001 

Pressão tubos (kgf/cm².g) 2,7 

Temperatura entrada tubos (°C) 27,1 

Temperatura saída tubos (°C) 73,0 

Pressão casco (kgf/cm².g) 2,0 

Temperatura entrada casco (°C) 77,4 

Temperatura saída casco (°C) 27,2 

Vazão casco (m³/d) 2,5 

Vazão tubos (m³/d) 2,6 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 16 - Dados de projeto da torre estabilizadora 

Condições operacionais Torre V-003 

Pressão de operação (kgf/cm².g) 2 

Temperatura entrada (°C) 73,0 

Temperatura saída (°C) 77,4 

Fluxo de calor (kcal/h) 209,0 

Vazão de líquidos (m³/d) 10,8 

Vazão de gás (Nm³/d) 30,0 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 23 – Fluxograma do projeto original. Fonte: UNISIM. 
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Figura 24 -  Fluxograma do Cenário 1/Cenário 2. Fonte: UNISIM. 
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Como o Cenário 2 já se mostrou livre da condição de formação de hidratos, uma análise 

mais profunda será feita apenas para o Cenário 1. A Tabela 17 resume as principais correntes 

simuladas no UNISIM, na ordem em que há o escoamento do condensado e da água, para 

comparar as temperaturas obtidas na simulação e a temperatura de formação de hidrato para a 

pressão da respectiva corrente. Obviamente, as correntes envolvidas no sistema de compressão 

do gás não necessitam ser analisadas por não possuírem água. 

 

Tabela 17 – Análise das correntes do Cenário 1 quanto à possibilidade de formação de hidrato 

Corrente Formação de Hidrato 

Nome 
Pressão 

(kgf/cm².g) 

Temperatura 

(°C) 

Temperatura 

(°C) 

Há 

possibilidade? 

1 110 39,3 19,9 Não 

Gas 10 -5,1 3,4 Sim 

GasPipe 9,9 1,8 3,4 Sim 

4 6,9 0,8 1,9 Sim 

5 6,9 0,8 3,7 Sim 

6 2 95,6 -2,4 Não 

8 2,6 -0,5 -2,4 Sim 

9 2 49,6 -1,9 Não 

10 2 95,6 -28,7 Não 

11 1,3 24,0 -28,0 Não 

12 0 24,1 -28,8 Não 

13 7,4 24,4 -28,3 Não 

13_1 1 37 -28,7 Não 

13_2 1 37 -28,7 Não 

14 3 37,1 -28,6 Não 

15 1,4 0,9 - Não 

16 0,9 1,0 - Não 

16_1 0,9 1,0 - Não 

17 2,9 1,0 - Não 

Fonte: Elaboração própria 
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Para melhor ilustrar os resultados da Tabela 17, a Figura 25 mostra o diagrama para o 

Cenário 1 com as linhas que podem ter formação de hidratos pintadas de vermelho. Pode-se 

observar que as correntes afetadas são aquelas desde o poço até o sistema de estabilização de 

condensado. O simulador apontou que os dois tipos de estrutura de hidratos (I e II) poderiam 

ser formados. Esse sistema, por elevar consideravelmente a temperatura a baixas pressões, se 

afasta bastante da possibilidade de formação de hidratos. A corrente de água, por sua vez, tem 

essa possibilidade anulada pela baixíssima fração de gás em sua composição, enquanto que a 

fase gás, por não ter água prevista pela simulação a partir do vaso separador bifásico, também 

impossibilita a formação.  
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Figura 25 – Correntes  com  possibilidade de formação de hidrato no Cenário 1. Fonte:  elaboração própria.
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5.3 PROPOSTAS PARA INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE HIDRATOS  

 

 

5.3.1 Adição de inibidor de hidratos 

 

 

Foram simuladas 9 vazões diferentes de solução de TEG (50% em peso) para se analisar 

a variação da curva de hidrato no Cenário 1. A Tabela 18 mostra as vazões consideradas, assim 

como a fração molar de TEG, considerando sua mistura com o gás, no ponto de injeção. Para 

cada vazão foram analisadas as variações na temperatura de formação de hidrato e a temperatura 

à jusante da choke.  

Como a temperatura da solução de TEG foi considerada igual a 25ºC (enquanto que a 

corrente de gás está a 40ºC), a temperatura da corrente foi fortemente influenciada, o que 

poderia aumentar o problema de formação de hidratos ao se reduzir a temperatura da corrente. 

Contudo, é interessante notar que a injeção de TEG tem um efeito positivo sobre a temperatura 

final da corrente, levando o ponto operacional para temperaturas maiores. A curva “Op” do 

gráfico da Figura 26 mostra essa variação, onde cada ponto representa uma vazão.  

 

Tabela 18 – Temperaturas a jusante da choke e de formação de hidratos para diferentes vazões de TEG. 

Vazão de 

TEG (aq) 

(kg/d) 

Fração 

molar TEG 

a jusante da 

choke (%) 

Temperatura 

a jusante da 

choke (ºC) 

Temperatura 

de formação 

de hidrato (a 

10 kgf/cm².g) 

ΔT 

- - - 5,11 3,44 -8,55 

2.000 0,074 - 4,34 - 0,04 -4,3 

4.000 0,147 - 3,74 -1,40 -2,34 

6.000 0,219 - 3,18 -2,13 -1,05 

8.000 0,290 - 2,63 -2,59 -0,04 

9.000 0,326 - 2,37 -2,76 0,39 

10.000 0,361 - 2,11 -2,90 0,79 

12.000 0,430 - 1,61 -3,13 1,52 

14.000 0,498 - 1,12 -3,30 2,18 

16.000 0,566 - 0,64 -3,44 2,8 

Fonte: Elaboração própria. 
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A Figura 26, um gráfico de pressão versus temperatura, também mostra o deslocamento 

da curva de hidrato para a esquerda, conforme se aumenta a vazão de solução de TEG, em 

relação à curva de hidrato original.  

Uma relação entre a temperatura de formação de hidrato e a temperatura da corrente de 

gás pode ser vista no gráfico da Figura 27. Nele, temos a diferença entre as temperaturas em 

função da concentração de TEG na corrente de gás (linha azul). Observa-se que seu 

comportamento é não-linear, a ao ser inserida uma linha de tendência, ajustou-se com um 

coeficiente de determinação R²= 99,99 % a curva encontrada à uma equação de quinto grau 

descrita na equação (2). 

 

y = 1e+13x5 – 2e+11x4 + 1e+09x3 – 4e+06x2 + 8001,7x - 8,5395    (2), 

onde:  

y = (Temperatura da corrente de gás - Temperatura de formação de hidratos); 

x = Concentração de TEG na corrente de gás. 

 

Assim, para encontrar o valor mínimo de TEG a ser injetado, que na função é 

representado pelos pontos onde a diferença entre as temperaturas é nula, basta calcular o valor 

de suas raízes. Os valores encontrados são: 

 Raiz 1 = 0.002415780045566i+0.001061436326186 

 Raiz 2 = 0.001061436326186−0.002415780045566i 

 Raiz 3 = 0.0029638381495494 

 Raiz 4 = 0.0019065382787358i+0.0062011792860783 

 Raiz 5 = 0.0062011792860783−0.0019065382787358i 

 

Pelo fato de o problema se caracterizar por um resultado real, a raiz 3 é a única resposta 

a ser considerada. Logo, a concentração de TEG na corrente de gás ótima é igual a 

aproximadamente 0,003% (equivalente a 8.300 kg/d). Valores maiores acrescentam maior 

segurança ao projeto, enquanto que valores menores representam um risco.  

Se for preferível trabalhar com a diferença das temperaturas em módulo, basta elevar a 

diferença ao quadrado e a curva resultante também pode ser vista na Figura 27. O interessante 

é que seu ponto de mínimo é a vazão ideal a ser utilizada, representando uma típica equação de  

otimização. 
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Figura 26 – Influência da injeção de diferentes vazões de TEG no envelope de hidratos e na temperatura da 

corrente. Fonte: elaboração própria. 

 

 

Figura 27 – Relação entre as temperaturas da corrente de gás e da formação de hidratos para diferentes vazões de 

inibidor. Fonte: elaboração própria. 
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5.3.2 Correção da pressão a jusante da choke 

 

 

A Tabela 19 mostra as pressões consideradas a jusante da choke. Para cada pressão estão 

descritas as temperaturas de formação de hidrato e a temperatura resultante da corrente.  

 

Tabela 19 - Temperaturas a jusante da choke e de formação de hidratos para diferentes pressões 

Pressão a 

jusante da 

choke 

(kgf/cm².g) 

Temperatura 

a jusante da 

choke (ºC) 

Temperatura 

de formação 

de hidrato  

ΔT 

10 -5,11 3,44 -8,55 

11 -4,28 4,14 -8,42 

12 -3,48 4,78 -8,27 

13 -2,71 5,38 -8,09 

14 -1,96 5,94 -7,90 

15 -1,23 6,46 -7,69 

30 8,11 11,72 -3,61 

39 13,28 13,82 -2,09 

43 14,72 14,33 -0,54 

45 15,66 14,65 0,39 

50 17,93 15,37 1,01 

55 20,11 16,00 2,56 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A diferença entre as temperaturas diminui com o aumento da pressão, e somente quando 

a simulação considerou uma pressão de 44 kgf/cm².g a temperatura na corrente de gás 

ultrapassou a condição de formação de hidratos. A Figura 28 mostra o gráfico que relaciona a 

diferença das temperaturas em função pressão de quebra na choke. Pode-se observar um 

comportamento bastante linear, com uma equação com R²= 99,89% representada em (3): 

 

y = 0,2846x - 11,7242     (3), 
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onde: 

y = (Temperatura da corrente de gás - Temperatura de formação de hidratos); 

x = Pressão a jusante da choke. 

 

Também foi calculada a diferença das temperaturas ao quadrado, em que o ponto de 

mínimo representa a pressão a jusante ideal. A curva também pode ser vista na Figura 28. 

Deste modo, foi escolhida a pressão de 45 kgf/cm².g, garantindo mais segurança ao 

projeto. Consequentemente, o sistema de compressão pôde ser reduzido a apenas um 

compressor e um resfriador (Tabela 20), além dos vasos para garantir a ausência de líquidos. 

Quanto à separação de líquidos a partir do vaso separador bifásico V-001, o projeto não foi 

alterado, bastando apenas impor à válvula a jusante uma quebra de pressão que mantivesse o 

próximo vaso (V-002) trabalhando à mesma pressão do projeto original.  

 

 

Figura 28 - Relação entre as temperaturas da corrente de gás e da formação de hidratos para diferentes pressões a 

jusante da choke. Fonte: elaboração própria. 

 

Devido à significativa redução do sistema de compressão, calculou-se a nova vazão de 

gás necessária para alimentar o compressor (corrente 7 do UNISIM). Os seguintes dados foram 

considerados:  

 Eficiência da combustão: 80% 

 Poder calorífico inferior do gás (retirado do UNISIM): 10.987 kcal/kg 

 Energia consumida total (K-001) (retirado do UNISIM) = 95.444,95 kcal/h 
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Logo,  

Energia necessária = (95.444 /0,8) = 119.306,19 6 kcal/h. 

 

 Usando a equação (1), a vazão mássica necessária da corrente de gás é igual a 260,61 

kg/d, resultando em 291,5 Nm³/d. Comparando ao valor obtido para o projeto original (1.615 

Nm³/d), houve uma redução de 82%. 

 

Tabela 20- Sistema de compressão 

Condições operacionais K-001 E-002 

Pressão de entrada (kgf/cm².g) 45 65,70 

Pressão de saída (kgf/cm².g) 65,70 65,00 

Temperatura de entrada (°C) 21,32 79,70 

Temperatura de saída (°C) 53,87 50,00 

Energia consumida (kcal/h) 251.987,30 - 

Vazão de gás (Nm³/d) 195.036,76 

Vazão de líquidos (m³/d) 0,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.4 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA PLANTA 

 

 

A fim de resumir as diferenças encontradas quanto à produção dos produtos gás, 

condensado e água, a Tabela 21 mostra as vazões encontradas para as seguintes simulações: 

1) Projeto original; 

2) Cenário 1; 

3) Cenário 1 com injeção de solução de TEG = 8.300 kg/d; 

4) Cenário 1 com correção da pressão a jusante da choke. 

As especificações das principais correntes dessas simulações, além do Cenário 2, se 

encontram no Apêndice B. A produção do Cenário 2 não é analisada nessa seção já que 

representa uma vazão de produção no futuro, sem riscos de formação de hidratos. 

 



67 

 

Tabela 21 – Vazões produzidas pela planta de pré-tratamento 

Simulação 
Gás - corrente 3 

(Nm³/d) 

Condensado – 

corrente 14 (m³/d) 

Água – corrente 17 

(m³/d) 

1 193.976,52 10,78 1,47 

2 194.518,67 8,77 1,40 

3 194.691,65 8,63 8,93 

4 195.036,76 7,59 1,39 

Fonte: UNISIM 

 

Todos os cenários tiveram resultados muito próximos na vazão de gás. O destaque vai 

para a simulação 4, que por fazer a separação bifásica em alta pressão, não separa tão bem o 

condensado do gás e acaba produzindo um maior volume de fluido na corrente 3. 

Quanto ao fato de haver mais condensado na simulação 1, deve-se considerar que esse 

caso possui premissas diferentes das demais. Por ter sido baseada em um teste feito no poço, 

essa simulação apresenta um caráter menos teórico.  O outro destaque é novamente a simulação 

4, pelo motivo já citado. Em relação à simulação 2, nesse cenário a planta perde a capacidade 

de produção de condensado em 13,46%. 

Como a solução de TEG considerada é de 50% de água em peso, o grande volume de 

água produzida na simulação 3 se destaca das demais. Como o volume inicial considerado de 

água é o mesmo para todos os outros casos, a proximidade dos resultados também já era 

esperada. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de um projeto real, a 

partir de dados de reservatório e de produção de um poço, considerando todos os principais 

equipamentos de uma planta de pré-tratamento de gás natural. As simulações mostraram que o 

projeto atende às expectativas, ao passo que separa as fases, e realiza a compressão do gás e 

tancagem dos líquidos de maneira satisfatória. Entretanto, por não considerar a válvula choke, 

não previu a formação de hidratos que afetaria as linhas e equipamentos até o sistema de 

estabilização de condensado. 

Foi observado que mesmo ao considerar outra composição e diferentes especificações 

das correntes de entrada nas novas simulações, a razão condensado-gás manteve-se próxima do 

que foi encontrado no teste de produção. Logo, pode-se descartar a possibilidade de haver 

alguma vantagem em se inserir diretamente os resultados do teste na simulação, ao invés de 

obtê-los indiretamente a partir de dados de reservatório.  

A primeira alternativa para impedir a formação de hidratos considerada foi a injeção de 

TEG. Ao analisar a sua interferência no processo, foi interessante notar o efeito secundário, e 

também positivo, que a solução de TEG tem ao se misturar com o gás, elevando sua 

temperatura.  

A segunda alternativa visava a correção da pressão a jusante da choke, o que acarretaria 

em uma redução significativa do sistema de compressão e redução de custos operacionais e de 

projeto. Observou-se que a separação do condensado não foi fortemente impactada nesse 

cenário. 
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APÊNDICE A – PRODUTOS APÓS A INJEÇÃO DE TEG 

CORRENTE ÁGUA 

 

 

 

6 Fluid Package: Basis-1 

Material Stream: 17 
Property Package: Peng-Robinson 

7 

8 

9 

COMPOSITION 
10 

11 

Overall Phase Vapour Fraction  0.0000 
12 

13 COMPONENTS MOLAR FLOW 

(lbmole/hr) 

MOLE FRACTION MASS FLOW 

(lb/hr) 

MASS FRACTION LIQUID VOLUME 

FLOW  (m3/d) 

LIQUID VOLUME 

FRACTION 14 

15 Methane 0.0001 0.0000 0.0017 0.0000 0.0001 0.0000 

16 n-C24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

17 Nitrogen 0.0042 0.0001 0.1174 0.0001 0.0016 0.0002 

18 CO2 0.0007 0.0000 0.0310 0.0000 0.0004 0.0000 

19 n-C30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

20 n-C23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

21 n-C22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

22 n-C21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

23 n-C20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

24 n-C19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

25 n-C18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

26 n-C17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

27 n-C16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

28 n-C15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

29 n-Decane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

30 n-C11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

31 n-C12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

32 n-C13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

33 n-C14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

34 n-Octane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

35 n-Nonane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

36 n-Heptane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

37 o-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

38 m-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

39 p-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

40 E-Benzene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

41 Benzene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

42 n-Hexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

43 Toluene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

44 Mcyclohexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

45 Mcyclopentan 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

46 n-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

47 i-Pentane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

48 i-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

49 n-Butane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

50 Propane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

51 Ethane 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 

52 H2O 28.2421 0.9174 508.7841 0.5716 5.5500 0.6013 

53 Cyclohexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

54 TEGlycol 2.5386 0.0825 381.2119 0.4283 3.6776 0.3985 

55 Total 30.7857 1.0000 890.1463 1.0000 9.2296 1.0000 
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CORRENTE CONDENSADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

COMPOSITION 
10 

11 

Overall Phase Vapour Fraction  0.0000 
12 

13 COMPONENTS MOLAR FLOW 

(lbmole/hr) 

MOLE FRACTION MASS FLOW 

(lb/hr) 

MASS FRACTION LIQUID VOLUME 

FLOW  (m3/d) 

LIQUID VOLUME 

FRACTION 14 

15 Methane 0.0070 0.0013 0.1128 0.0002 0.0041 0.0005 

16 n-C24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

17 Nitrogen 0.0001 0.0000 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 

18 CO2 0.0000 0.0000 0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 

19 n-C30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

20 n-C23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

21 n-C22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

22 n-C21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

23 n-C20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

24 n-C19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

25 n-C18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

26 n-C17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

27 n-C16 0.0081 0.0015 1.8379 0.0033 0.0258 0.0030 

28 n-C15 0.0081 0.0015 1.7237 0.0031 0.0244 0.0028 

29 n-Decane 0.1822 0.0343 25.9238 0.0471 0.3852 0.0443 

30 n-C11 0.2089 0.0394 32.6573 0.0593 0.4786 0.0550 

31 n-C12 0.0969 0.0183 16.5138 0.0300 0.2393 0.0275 

32 n-C13 0.0567 0.0107 10.4563 0.0190 0.1500 0.0172 

33 n-C14 0.0324 0.0061 6.4371 0.0117 0.0919 0.0106 

34 n-Octane 0.9281 0.1749 106.0168 0.1924 1.6362 0.1881 

35 n-Nonane 0.5432 0.1024 69.6664 0.1264 1.0530 0.1211 

36 n-Heptane 1.3727 0.2587 137.5551 0.2497 2.1803 0.2507 

37 o-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

38 m-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

39 p-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

40 E-Benzene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

41 Benzene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

42 n-Hexane 1.0019 0.1888 86.3375 0.1567 1.4184 0.1631 

43 Toluene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

44 Mcyclohexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

45 Mcyclopentan 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

46 n-Pentane 0.2619 0.0494 18.8996 0.0343 0.3267 0.0376 

47 i-Pentane 0.2590 0.0488 18.6897 0.0339 0.3264 0.0375 

48 i-Butane 0.0723 0.0136 4.2019 0.0076 0.0814 0.0094 

49 n-Butane 0.1728 0.0326 10.0432 0.0182 0.1875 0.0216 

50 Propane 0.0745 0.0140 3.2859 0.0060 0.0706 0.0081 

51 Ethane 0.0193 0.0036 0.5794 0.0011 0.0177 0.0020 

52 H2O 0.0001 0.0000 0.0012 0.0000 0.0000 0.0000 

53 Cyclohexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

54 TEGlycol 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

55 Total 5.3063 1.0000 550.9431 1.0000 8.6974 1.0000 
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GÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 

COMPOSITION 
10 

11 

Overall Phase Vapour Fraction  1.0000 
12 

13 COMPONENTS MOLAR FLOW 

(lbmole/hr) 

MOLE FRACTION MASS FLOW 

(lb/hr) 

MASS FRACTION LIQUID VOLUME 

FLOW  (m3/d) 

LIQUID VOLUME 

FRACTION 14 

15 Methane 634.3776 0.7885 10177.2561 0.6296 370.0573 0.7442 

16 n-C24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

17 Nitrogen 62.9917 0.0783 1764.5870 0.1092 23.8225 0.0479 

18 CO2 0.6313 0.0008 27.7843 0.0017 0.3665 0.0007 

19 n-C30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

20 n-C23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

21 n-C22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

22 n-C21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

23 n-C20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

24 n-C19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

25 n-C18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

26 n-C17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

27 n-C16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

28 n-C15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

29 n-Decane 0.0014 0.0000 0.2044 0.0000 0.0030 0.0000 

30 n-C11 0.0005 0.0000 0.0766 0.0000 0.0011 0.0000 

31 n-C12 0.0001 0.0000 0.0140 0.0000 0.0002 0.0000 

32 n-C13 0.0000 0.0000 0.0024 0.0000 0.0000 0.0000 

33 n-C14 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 

34 n-Octane 0.0809 0.0001 9.2406 0.0006 0.1426 0.0003 

35 n-Nonane 0.0139 0.0000 1.7772 0.0001 0.0269 0.0001 

36 n-Heptane 0.4516 0.0006 45.2526 0.0028 0.7173 0.0014 

37 o-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

38 m-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

39 p-Xylene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

40 E-Benzene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

41 Benzene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

42 n-Hexane 1.3547 0.0017 116.7452 0.0072 1.9179 0.0039 

43 Toluene 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

44 Mcyclohexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

45 Mcyclopentan 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

46 n-Pentane 1.7485 0.0022 126.1540 0.0078 2.1809 0.0044 

47 i-Pentane 2.6287 0.0033 189.6644 0.0117 3.3119 0.0067 

48 i-Butane 5.1774 0.0064 300.9288 0.0186 5.8296 0.0117 

49 n-Butane 7.1710 0.0089 416.8082 0.0258 7.7801 0.0156 

50 Propane 25.1466 0.0313 1108.8900 0.0686 23.8253 0.0479 

51 Ethane 62.0626 0.0771 1866.2176 0.1155 57.1190 0.1149 

52 H2O 0.6788 0.0008 12.2287 0.0008 0.1334 0.0003 

53 Cyclohexane 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

54 TEGlycol 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

55 Total 804.517 1.0000 16163.8329 1.0000 497.2354 1.0000 
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APÊNDICE B – PROPRIEDADE DAS CORRENTES DAS SIMULAÇÕES 

SIMULAÇÃO 1 – PROJETO ORIGINAL 
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SIMULAÇÃO 2 – CENÁRIO 1 
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SIMULAÇÃO 3 – CENÁRIO 1 COM INJEÇÃO DE TEG 
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SIMULAÇÃO 4 – CENÁRIO 1 COM CORREÇÃO DA PRESSÃO 
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CENÁRIO 2 

 

 


