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RESUMO 

 

O gás natural, um produto formado por hidrocarbonetos leves, tem grande importância no 

mercado industrial devido a sua versatilidade, onde a utilização vai de automóveis até a 

produção de solvente e fertilizantes. Entretanto, a produção requer uma engenharia robusta e 

efetiva de forma que seja possível maximizar a sua produção. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo validar uma planta de processamento de gás natural disponível na literatura, fazer 

estudos de caso dos parâmetros do processo e fazer um estudo de otimização onde desejou-se 

maximizar a produção de gás da planta e um segundo onde desejou-se minimizar o gasto de 

energia na produção. O simulador UniSim ® Design Suite R390 fornecido pela Honeywell foi 

utilizado para realizar as simulações. Foi observado que o aumento da temperatura nas etapas 

de Separação Trifásica e Compressão dos gases maximizou a produção do sistema. Entretanto, 

na segunda etapa o comportamento de cada estágio de compressão não é linear, onde cada 

conjunto de equipamentos comportou-se de forma distinta. Além disso, a diminuição da 

temperatura destas mesmas etapas também provoca uma diminuição, em geral, do consumo de 

energia da planta. O cenário de maximização gerou um aumento de 5% na produção de gás 

natural enquanto que o cenário de minimização gerou um decréscimo de 9% no consumo de 

energia. 

 

Palavras-chave: gás natural, simulação de processos, otimização de processos 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Natural gas, a product formed by light hydrocarbons, have great importance in industrial market 

because of its versatility, where its used from automobiles to solvent and fertilizers production. 

However, your production requires a solid and effective enginnering in order to maximize its 

production. Therefore, this work aimed to validate a natural gas processing plant which is 

avaiable in literature, made case studies about its parameters and made a optimization study in 

order to maximize gas production of the plant and a second study in order to minimize its energy 

cost. The UniSim ® Design Suite R390 simulator provided by Honeywell was used to do the 

simulations. It was observed that increasing temperature on Three-phase separation phase and 

Gas compression phase maximized the system’s production. However, at the second phase the 

behavior in each stage of compression is not linear, where each compression set behaved 

differently. Futhermore, the temperature decrease at the same phases also provokes a decrease, 

in general, in the plant’s energy consumption. The maximization scenario generated an 5% 

increase in natural gas production while the minimization scenario generated a 9% decrease in 

energy consumption. 

 

Key words: natural gas, process simulation, process optimization 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 O gás natural é amplamente utilizado seja como combustível automotivo ou no 

funcionamento de indústrias. É uma fonte de energia consideravelmente limpa se comparada 

ao petróleo e ao carvão. É formado por hidrocarbonetos leves de origem fóssil, pode ser 

encontrado em rochas porosas no subsolo e pode estar ou não associado ao petróleo. A 

composição depende do local onde é formado e das condições climáticas do lugar, mas em 

todas as situações o metano está presente em maior concentração do que outros gases. A 

importância do gás natural está relacionada a fatores que estimulam e facilitam o seu emprego. 

É um combustível de queima total que não deixa resíduos e cinzas. 

 Entretanto, o gás natural necessita ser separado das frações de óleo e água obtidas juntas 

em uma mistura trifásica. A etapa de separação costuma ser realizada próxima aos campos de 

produção, sejam terrestres ou marítimos, produzindo correntes distintas de água, óleo e gás. As 

duas primeiras seguem para um condicionamento dos hidrocarbonetos para serem enviados às 

refinarias (no caso da corrente oleosa) ou para um tratamento e posterior reinjeção (no caso da 

corrente aquosa) (THOMAS, 2004). 

 Para que seja possível fazer a separação da mistura trifásica, equipamentos com 

separadores trifásicos e bifásicos, bombas, trocadores de calor, compressores, entre outros são 

necessários. O gás natural separado necessita ser comprimido e desidratado de forma que seja 

possível o escoamento por longas distâncias em tubulações sem a formação de hidratos que 

podem comprometer as linhas de distribuição de gás por conta de entupimentos. 

 A remoção de água é realizada através de um processo de absorção envolvendo uma 

coluna que pode ser de pratos ou de recheio. Na coluna de absorção, o gás adentra o 

equipamento por baixo enquanto que o solvente higroscópico escoa em contracorrente por cima 

estando na menor temperatura possível. Quanto menor a temperatura no topo da coluna, 

inicialmente, melhor será a captura da água pelo solvente. Entretanto, dependendo do valor de 

pressão da coluna, é possível ocorrer a condensação de parte dos hidrocarbonetos presentes no 

gás, gerando uma segunda fase líquida. Isto torna-se uma desvantagem que precisa ser evitada 

(SANT’ANNA, 2005). 
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 Após passar pela coluna de absorção, o solvente rico em água passa por uma etapa de 

regeneração via esgotamento desta água absorvida. Esta etapa ocorre em uma segunda coluna 

de absorção onde é empregado calor para evaporar a água a uma pressão reduzida. Para 

recircular este solvente regenerado, uma bomba é utilizada para pressurizar novamente a 

corrente. 

 Devido à grande importância que a temperatura possui em todo o processo, a sua 

variação ao longo de toda a planta pode fazer a diferença na produção de gás natural que será 

produzido e no gasto energético necessário do sistema como um todo. Deste modo, estudos de 

otimização da temperatura em relação a estes dois parâmetros podem ser extremamente 

vantajosos para as empresas que desejam maximizar a lucratividade das plantas. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é estudar o desempenho de uma planta de produção de 

gás natural proposta por SANT’ANNA (2005). A ênfase está na otimização dos resultados de 

forma a analisar dois cenários específicos separadamente: a máxima produção de gás natural e 

o gasto mínimo de energia necessário para o funcionamento da planta. 

 Para realizar o trabalho foi utilizado o simulador UniSim ® Design Suite R390 

fornecido pela empresa Honeywell. A escolha deste programa se justifica com a ampla 

utilização na indústria petroquímica e pela facilidade de acesso visto que o Departamento de 

Engenharia Química da UFF possui a licença. Com este programa não foi só possível simular 

a planta a fim de validá-la como também fazer os estudos de otimização propostos por meio da 

ferramenta Optimizer que permite fazer a análise dos dois casos citados anteriormente. 

 Além desta introdução, o trabalho também será dividido em mais quatro capítulos como 

demonstrado a seguir: 

• Capítulo 2:  Encontra-se toda a revisão bibliográfica sobre todos os importantes 

conceitos sobre o gás natural e todo o processamento. Além disso, uma descrição de 

todos os equipamentos encontrados na planta também é demonstrada, junto de uma 

breve descrição do simulador utilizado neste trabalho e os conceitos de otimização 

importantes para as análises propostas. Finalmente, um breve resumo de outros 

trabalhos sobre processamento primário é realizada, exemplificando a importância do 

tema. 
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• Capítulo 3: Encontra-se toda a metodologia para a realização da simulação da planta e 

sua otimização posterior, dando descrições detalhadas das etapas do processo e das 

ferramentas computacionais que o UniSim oferece. 

• Capítulo 4: Compreende todos os resultados obtidos no trabalho, desde a validação 

simulada, os estudos de caso feitos e das otimizações programadas. 

• Capítulo 5: Encontra-se as conclusões bem como sugestões para futuros trabalhos 

 

Finalmente, as referências consultadas e citadas durante o trabalho são apresentadas bem 

como o Apêndice contendo uma tabela onde consta todas as propriedades das correntes da 

simulação validada, da maximização da vazão e da minimização da energia 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O Gás Natural 

A indústria de energia vem passando por mudanças nos últimos anos, com o avanço 

da tecnologia de extração e processamento. No século 19 a matriz energética principal era 

baseada em carvão natural. No século seguinte surgiram os combustíveis líquidos (exemplo: 

petróleo e seus derivados) e, finalmente, os combustíveis gasosos (exemplo: gás natural). Na 

Figura 2.1 são demonstrados o uso e a tendência, ao longo dos anos, dos diferentes tipos de 

combustível (ZOU et al., 2018). 

Figura 2.1: Uso e tendência dos combustíveis. Fonte: ZOU et al., 2018 (adaptado) 

 

As buscas atuais concentram-se em combustíveis fósseis com pouco carbono, 

utilização em larga escala de energias renováveis e sistemas inteligentes de energia. Isto tudo 

com o objetivo de mitigar o aquecimento global. Nos dias atuais existe um consenso global de 

que é preciso acelerar tecnologias sustentáveis a fim de controlar e reduzir a emissão de carbono 

para a atmosfera provenientes dos combustíveis fósseis (ZOU et al., 2018). 

 

O gás natural pode ser definido como a porção gasosa do petróleo, estando solubilizado 

neste ou não, nas condições de reservatório, e que se encontra no estado gasoso em condições 

de pressão e temperatura atmosféricas. Além disso, também é possível definir o gás natural 

como uma mistura de hidrocarbonetos existentes na fase gasosa ou em solução na fase oleosa, 
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nas condições de reservatório, e permanecendo um gás em condições atmosféricas (VAZ et al., 

2008). 

A composição do gás natural pode abranger desde o metano (CH4) até o hexano 

(C6H14) sendo que o primeiro é o principal constituinte. Além disso, pode também existir, na 

composição, componentes diluentes, como o nitrogênio (N2) e o vapor d’água, e contaminantes 

como o gás sulfídrico (H2S) e o dióxido de carbono (CO2). O gás natural possui uma densidade 

relativa igual 0,6 sendo, portanto, mais leve que o ar (THOMAS, 2004). 

 

2.2. Os Tipos de Reservatórios 

Devido à variação da composição de misturas de hidrocarbonetos em diferentes 

pressões e temperaturas, os reservatórios podem ser classificados em três tipos: reservatórios 

de óleo, reservatórios de gás e reservatórios que possuem as duas fases em equilíbrio 

(THOMAS, 2004). Entretanto, ao comparar a temperatura do reservatório com a temperatura 

crítica das misturas, podem-se separar, de forma simplificada, as acumulações em reservatórios 

de óleo ou reservatórios de gás. A Figura 2.2 demonstra um diagrama de fases de mistura de 

hidrocarbonetos. O ponto R1 identifica as condições de um reservatório de óleo enquanto que 

o ponto R2 identifica as condições de um reservatório de gás. O ponto crítico separa a curva de 

ponto de bolha (100 % líquido) e a curva de ponto de orvalho (0 % líquido) (ROSA et al., 2006). 

 

Figura 2.2: Diagrama de fases de uma mistura de hidrocarbonetos. Fonte: ROSA et al., 2006 

(adaptado). 
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2.2.1. Reservatórios de óleo 

 A mistura líquida pode receber o nome de óleo saturado ou óleo subsaturado 

dependendo da posição em que a mistura se posicionar no diagrama de fases. Durante a 

produção, as condições iniciais do líquido produzido e do que permanece no reservatório sofrem 

alterações, passando das condições inicias de pressão e temperatura do reservatório para as da 

superfície. Apesar da temperatura, de um modo geral, se manter constante durante toda a vida 

produtiva do reservatório, a pressão tende a diminuir por conta da retirada de massa (THOMAS, 

2004). 

 

2.2.2. Reservatórios de gás 

 Neste tipo de reservatório, segundo Rosa et al. (2006), a mistura de hidrocarbonetos 

encontra-se no estado gasoso. Ao verificar o diagrama de fases, as condições de pressão e 

temperatura encontram-se à direita da temperatura crítica. Este reservatório pode ser dividido 

em três tipos: reservatório de gás úmido, reservatório de gás seco e reservatório de gás 

retrógrado. 

 Um reservatório de gás úmido receberá esta denominação em situações onde a mistura 

produza certa quantidade de líquido durante o processo de separação. Caso esta quantidade seja 

desprezível, será de gás seco. Entretanto, esta classificação depende da composição inicial do 

gás encontrado no reservatório e do processo de separação empregado. Dependendo do 

processo, durante a vida útil do poço, um mesmo gás pode ser classificado como úmido ou seco 

(ROSA et al., 2006). 

 Um reservatório de gás retrógrado possui esta denominação devido ao fenômeno que 

ocorre durante a exploração. À medida que o fluido é produzido, a pressão do reservatório cai, 

mantendo-se a temperatura constante, até um determinado valor onde o gás se condensa 

gerando líquido. Ao continuar o decréscimo da pressão no sistema, a quantidade de líquido 

atinge um ponto máximo. A partir deste ponto, o líquido volta a vaporizar retornando para a 

fase gás. Caso a pressão continue a diminuir, todo o líquido retornará para a fase gás. Este 

fenômeno ocorre no interior da rocha-reservatório, uma vez que é onde ocorre a 

despressurização (THOMAS, 2004). 

 É possível encontrar reservatórios onde uma parte encontra-se líquida e o restante na 

fase gasosa. Inicialmente, as duas fases encontram-se em equilíbrio dentro do reservatório. A 
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densidade do gás é muito menor do que a do líquido, portanto ele encontra-se na parte superior 

da jazida enquanto que o líquido se encontra na parte inferior (ROSA et al., 2006). 

 

2.3. O Processamento Primário 

O gás natural pode ser classificado de acordo da forma em que é encontrado no 

reservatório podendo ser um gás do tipo associado ou não associado. O gás associado é o que 

se encontra majoritariamente dissolvido na fase oleosa. O gás não associado encontra-se 

majoritariamente em fase gasosa dentro do reservatório (VAZ et al., 2008). 

Durante a exploração de um reservatório, a produção simultânea de gás, óleo e água, 

além de impurezas, ocorre ao longo de toda a vida produtiva. Entretanto como apenas as frações 

oleosas e gasosas da produção são desejadas, instalações de “facilidades de produção” são 

adotadas nos campos marítimos e terrestres. O processamento empregado por estas instalações 

inclui os processos de separação trifásica de óleo, gás e água, tratamentos dos hidrocarbonetos 

para a sua transferência e o tratamento da água para a reinjeção ou descarte. As instalações mais 

simples costumam possuir apenas a etapa de separação enquanto que as mais complexas 

também efetuam o tratamento. Na Figura 2.3, a seguir, encontra-se um fluxograma do 

processamento primário (THOMAS, 2004). 

 

 

 

Figura 2.3: Fluxograma do Processamento Primário.  Fonte: THOMAS, 2004 (adaptado) 



19 
 

 
 

 O condicionamento do gás natural engloba os processos de desidratação e 

dessulfurizarão do gás. A desidratação compreende na retirada de toda a água contida na fase 

gasosa a fim de evitar a corrosão dos equipamentos e a formação de hidratos que podem reduzir 

a capacidade dos gasodutos. Já a dessulfurizarão compreende no processo de remoção de 

compostos de enxofre, principalmente o H2S, causadores de corrosão. Além disso, o CO2 é 

removido, caso esteja em grande quantidade, com o objetivo de reduzir o custo do transporte e 

evitar outros processos corrosivos (SANT’ANNA, 2005). 

 Durante o processo de desidratação, são utilizadas colunas de absorção por onde o gás 

natural escoa em contracorrente com uma solução de glicol (monoetilenoglicol ou 

trietilenoglicol). Por conta da característica higroscópica, o solvente absorverá toda a água do 

gás. Posteriormente, a solução de glicol é regenerada em um processo de aquecimento 

(THOMAS, 2001). 

 A dessulfurizarão emprega o uso de processos de absorção química ou física. Em 

processos onde o gás possui baixa pressão, a absorção química é mais favorável. Neste caso, a 

ligação química do solvente com o composto sulfurado é quebrada por meio de um stripping 

com vapor. Em processos onde o gás possui alta pressão, a absorção física é mais favorável 

devida à relação linear entre a solubilidade dos gases ácidos com a pressão parcial do gás 

(SANT’ANNA, 2005). 

 

2.4. Equipamentos empregados na Produção do Gás Natural 

 A seguir, são apresentados os equipamentos comumente encontrados numa planta de 

processamento de primário. 

 

2.4.1. Separadores Bifásico e Trifásico 

 Os separadores bifásicos são equipamentos com o objetivo de separar a fase líquida e 

fase gasosa de uma corrente. Ao entrar no separador, os fluidos sofrem uma mudança brusca 

de velocidade e direção ao se chocarem com um anteparo na entrada (chicanas). Por ação da 

gravidade, as gotículas líquidas, mais pesadas, deixam a fase gasosa e acumulam-se no fundo 

do equipamento gerando a fase líquida que irá escoar em uma saída de fundo. Já o gás que 
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sofreu uma remoção de gotículas líquidas, devido à gravidade, flui em uma saída no topo do 

equipamento (THOMAS, 2004). 

 Os separadores trifásicos são semelhantes aos bifásicos. A diferença encontra-se no 

volume empregado. Para o separador trifásico, o volume é muito maior para a seção inferior do 

equipamento para que seja possível a separação da fase oleosa e da fase aquosa. Neste caso, a 

salmoura contendo certa quantidade de óleo é mais densa que o próprio óleo. Logo,  se acumula 

na parte inferior do vaso e é removida por controle de nível da interface água-óleo. Um vertedor 

permite a passagem do óleo para uma seção seguinte do vaso para o acúmulo e, posteriormente, 

a remoção. Para o caso do separador vertical, antes do vertedor a parte líquida da mistura é 

conduzida para a seção de fundo através de um tubo condutor. Desta forma, o efluente escoa 

em baixa velocidade com o objetivo de não provocar a turbulência, que prejudicaria a separação 

(QUELHAS et al., 2012).  

Nas Figuras 2.4 e 2.5 são demonstrados desenhos esquemáticos dos separadores 

trifásicos vertical e horizontal: 

 

 

Figura 2.4: Esquema de um Separador Trifásico Horizontal. Fonte: QUELHAS et al., 2012 

(adaptado) 
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Figura 2.5: Esquema de um Separador Trifásico Vertical. Fonte: QUELHAS et al., 2012 

(adaptado) 

 

 Tanto Thomas (2004) quanto Quelhas et al. (2012), citam cinco problemas operacionais 

característicos dos separadores bifásico e trifásico: 

• Areia e sedimentos: Eventualmente a mistura trifásica carreia areia do próprio poço, 

gerando erosão de válvulas, obstrução nos elementos internos dos vasos e reduz o tempo 

de residência da fase líquida por conta do acúmulo dos sedimentos no fundo. Os vasos 

podem possuir elementos internos para a remoção da areia. Caso o contrário, é 

necessário interromper a produção para a limpeza. 

• Formação de espuma: A causa para a formação é a presença de impurezas na fase 

líquida. A sua presença dificulta o controle de nível do líquido, ocupa um volume útil 

do equipamento e pode ser carreada para as correntes de gás ou óleo. Para a remoção, 

existem dispositivos internos do vaso e adição de antiespumantes. 

• Arraste: A ocorrência de arraste de gotículas de líquido pelo gás e de arraste de bolhas 

de gás pela fase é possível. O controle do nível da interface, seja muito baixo ou muito 

alto, influencia na magnitude do arraste em ambos os casos. 
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• Obstrução por parafinas: As parafinas podem ser as responsáveis pela obstrução de 

elementos internos dos vasos como as placas coalescedoras e os eliminadores de névoa. 

Para evitar isso, bocais de admissão de solventes de limpeza são utilizados para 

solubilizar estes compostos. 

 

2.4.2. Compressor 

 O compressor é um equipamento utilizado com o objetivo de aumentar a pressão de um 

fluido compressível. Nos processos industriais este aumento pode ser na ordem desde pressões 

sub-atmosféricas até pressão com centenas ou até milhares de atmosferas.  Os fluidos possíveis 

podem ser gás ou vapor e com grandes variedades de peso molecular (BROWN, 1997). 

 Segundo Rodrigues (1991), os compressores mais utilizados a indústria podem ser 

classificados de acordo com os princípios de funcionamento: 

• Compressores alternativos: Equipamento que utiliza um sistema de biela-manivela, 

onde o movimento rotacional de um eixo é convertido em um movimento translacional 

de um pistão, ou seja, a cada rotação do acionador, o pistão sobe e desce na direção do 

cabeçote. 

• Compressores de palheta: Máquina que possui um rotor ou tambor central que gira, 

deslocando as palhetas radialmente sob a ação da força centrífuga. As palhetas 

localizam-se em rasgos radiais que se prolongam por todo o comprimento do tambor. 

• Compressores de parafuso: Compressores que possuem dois rotores em formato de 

parafuso que se mantém em uma condição de engrenamento. 

• Compressores de lóbulos: Dois rotores que giram em sentidos opostos, mantendo uma 

folga muito pequena no ponto de tangência entre si, são utilizados como mecanismo de 

deslocamento do gás. 

• Compressores centrífugos: Um impelidor aspira o gás, de forma contínua, até a sua 

periferia. A força centrífuga que ocorre devido à rotação é responsável por este 

descarregamento. O espaço anular que envolve o impelidor chama-se difusor radial, e é 

o responsável pela trajetória em forma espiral do gás. 

• Compressores axiais: Compressores que possuem um tambor rotativo onde ao longo de 

toda a superfície são dispostas palhetas em arranjo circular com o mesmo espaçamento. 
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2.4.3. Bomba 

 Bombas são máquinas geratrizes cujo objetivo é deslocar um líquido por meio de um 

escoamento. O trabalho mecânico transforma-se em energia que é transferida para um líquido 

pela forma de energia de pressão e cinética. O modo pelo qual a bomba transforma o trabalho 

em energia hidráulica e a maneira de transferência da energia para o líquido permite a 

classificação das bombas de três formas (MACINTYRE, 1997): 

• Bombas de deslocamento positivo: Possuem no interior um órgão propulsor que 

transfere a energia de pressão ao líquido gerando o escoamento. 

• Turbobombas: Possuem um órgão rotatório que possui pás, chamado rotor, que 

transferem energia para o fluido. 

• Bombas especiais: Bombas com ejetor, pulsômetros e bombas de emulsão de ar. 

 

2.4.4. Trocador de calor 

 Os trocadores de calor são classificados em função da configuração do escoamento e do 

tipo de construção.  O trocador de calor bitubular é o mais simples entre todos os equipamentos, 

onde os fluidos quente e frio escoam no mesmo sentido ou em sentidos opostos dentro de dois 

tubos concêntricos (BERGMAN et al., 2015). 

 Outra configuração existente é o trocador de calor casco e tubos. Este equipamento é 

formado por um casco, em geral com formato cilíndrico, que envolve uma série de tubos. O 

feixe tubular pode ser reto ou em formato de U e são presos por discos metálicos denominados 

espelhos. Um dos fluidos escoa pelo casco enquanto que o outro escoa por dentro do feixe 

tubular. Além destes componentes, um trocador de calor casco e tubos possui um cabeçote de 

entrada e um cabeçote de saída. De acordo com as normas Tubular Exchanger Manufacturers 

Association (TEMA, 1988), os cabeçotes e o casco são classificados de acordo com a 

funcionalidade e modo de construção (BICCA, 2006). 

 

2.4.5. Válvula 

 A válvula é um acessório utilizado para o bloqueio, a direção, a limitação da pressão de 

entrada, o controle da pressão de saída ou a permissão do escoamento em um único sentido ou 

não. Cada válvula possui características construtivas próprias e importantes para o processo em 
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que atuam. A sua função é o que determina a escolha. Deste modo, pode-se dividir as válvulas 

em quatro grupos quanto à função em relação ao escoamento do fluido (MATHIAS, 2008): 

• Bloqueio: Possuem a função de restrição completa do escoamento do fluxo. 

• Controle: Permitem a restrição variável da passagem do fluido, de acordo com a taxa 

requerida pelo processo. 

• Retenção: Possui o fluxo em apenas um sentido, enquanto o elemento móvel de vedação 

se manter aberto.  

• Alívio de pressão: Possui uma função de segurança, atuando quando ocorre uma 

sobrepressão em equipamentos, evitando consequências mais catastróficas 

 

2.4.6. Torre de Absorção 

 A transferência de um componente solúvel na fase gasosa para um absorvente líquido 

não-volátil é denominada absorção de gás. O processo contrário, a dessorção seria a remoção 

de um componente da fase líquida pela fase gás (FOUST et al., 1982). 

 As torres de absorção de gás são equipamentos utilizados para purificação de correntes 

gasosas, sendo necessário um projeto distinto para cada processo. Os modelos mais usuais são 

as torres de pratos e as torres de recheio. De modo a obter o dimensionamento do equipamento 

e obter as condições mais econômicas de operação, é proposta a seguinte sequência de 

avaliação: escolha do solvente, estimativa das condições de operação, avaliação do diâmetro da 

torre e da perda de carga específica e avaliação da altura da torre e da perda de carga total 

(CALDAS et al., 2007). 

 Dentro do equipamento, o soluto gasoso encontra-se bem acima do ponto de orvalho 

enquanto que o absorvente líquido está abaixo do ponto de bolha. Na absorção, os efeitos 

térmicos ocorrem por conta do calor de solução do gás absorvido (FOUST et al., 1982).  

 

2.5. Simulação de Processos 

 Atualmente, a simulação computacional dos processos industriais é uma ferramenta 

importante e amplamente utilizada para a fase de projeto de uma planta e, principalmente, para 

a sua operação (TRINDADE et al., 2005). 
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 O uso dos simuladores como uma forma de estudo e otimização de unidades industriais, 

além do desenvolvimento de métodos termodinâmicos mais precisos e da maior capacidade de 

processamento dos computadores atuais permite uma revisão dos aspectos operacionais e de 

projeto. Através das condições revisadas do processo, é possível avaliar possíveis instabilidades 

do sistema ou riscos à segurança das instalações reais, obtendo novas informações de difícil 

acesso ou impossíveis de se obter diretamente da planta (MAIA, 2013). 

 O simulador utilizado neste trabalho é UniSim ® Design Suite R390, pertencente à 

empresa Honeywell. O software pode ser aplicado para a simulação de uma planta industrial 

em estado estacionário ou transiente, projetando diversos equipamentos encontrados na 

indústria, incluindo os citados neste capítulo. Para a otimização, o programa apresenta uma 

ferramenta própria onde é possível avaliar diversas variáveis a fim de se obter um gasto mínimo 

para uma maior produção. 

  

2.6. Otimização de Processos 

 A otimização pode ser definida como a proposta de obter os melhores resultados para 

um conjunto de circunstâncias específicas de um determinado cenário. Durante a 

implementação de um empreendimento, os engenheiros precisam tomar decisões técnicas e 

econômicas ao longo de todas as fases, desde o projeto até a construção e depois a manutenção, 

de forma que seja possível minimizar os custos ou maximizar os lucros ou uma combinação 

dos dois (RAO, 2009) 

 Devido ao cunho matemático empregado na otimização de processos, algumas 

definições, visando sistematizar a linguagem matemática são significantes (TORRES et al., 

2016): 

• Função objetivo: É a função matemática que se deseja otimizar, maximizando-a ou 

minimizando-a, através da manipulação de suas variáveis. Exemplos de função de 

objetivo são o custo de uma planta, o rendimento, o lucro entre outras. 

• Restrições: De forma a modelar um sistema é necessário construir um modelo preditivo 

para descrevê-lo. Logo, em problemas de otimização, isto é traduzido como equações e 

inequações que atuam como as restrições do sistema. Estas possuem uma região factível 

que definirá a performance do processo. 
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• Variáveis de decisão: São as variáveis manipuladas na função objetivo, dentro das 

restrições definidas. Para que isto seja possível, os valores das variáveis precisam sofrer 

uma variação de forma a obter uma região factível de valores que é determinada por um 

subespaço destas variáveis. Em diversos problemas de engenharia, este subespaço 

compreende por um conjunto de variáveis de decisão que atuam como os graus de 

liberdade do processo (BIEGLER, 2010). 

• Ponto Ótimo: É o ponto formado pelas variáveis de decisão que geram um valor extremo 

da função objetivo que satisfaz as restrições dadas. 

• Valor Ótimo: É o valor gerado na função objetivo representado pelo ponto ótimo. 

 

 Dentro da engenharia química, a otimização encontrou diversos campos de aplicação de 

seus conceitos. Em problemas da indústria química existem diversas soluções onde as áreas 

técnicas e econômicos interagem entre si de forma complexa. Sendo assim, a tarefa de 

identificar uma solução mais otimizada através apenas do raciocínio intuitivo demonstra-se 

mais complicado do que o esperado (BIEGLER, 2010).  

 Além disso, a indústria química utiliza-se dos estudos econômicos dos processos como 

forma de competitividade no mercado. Desta forma, uma solução otimizada pode resultar na 

diminuição do custeamento da planta. Assim, a otimização de processos torna-se uma parte 

integrante de um projeto de engenharia química (TORRES et al., 2016). 

 

2.7. Trabalhos recentes sobre Simulação de Processamento Primário 

 O Processamento Primário é um tema interessante para a pesquisa porque engloba 

diversos conhecimentos e habilidades que a indústria necessita ter para que possa atuar com 

segurança e se desenvolver. Além disso, a simulação computacional se mostra como uma 

ferramenta primordial para muitos destes estudos. Alguns assuntos que são possíveis citar são: 

formação de hidratos e sua prevenção, adoçamento do gás natural e desidratação do gás natural. 

 Existem estudos como o de Barreto (2018) que analisam a formação de hidratos em 

diferentes localidades da produção (desde os poços de produção até os gasodutos) e utilizam 

modelos matemáticos para prever a sua formação, levando em conta as características da planta, 
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as condições e quantidade de inibidor necessário. Além destes modelos, simuladores também 

podem ser utilizados para a análise e discussão do tema como demonstra Almeida (2015) no 

estudo sobre adição de inibidores e Rosa (2017) no estudo sobre uma planta de produção de gás 

natural. No segundo, também é demonstrado como nem sempre a mudança de parâmetros como 

a pressão podem ser benéficos para a produção, mesmo diminuindo a formação dos hidratos. 

 Neste presente trabalho, a absorção do gás natural, removendo toda a água que ainda 

resta na fase gasosa, é um processo bastante importante para o sistema. Deste modo, estudos 

como o feito por Severiano (2018) são importantes para ser possível entender com detalhes todo 

o processo, além de conhecer quais são as formas de melhorias e quais variáveis mais 

influenciam durante esta operação unitária. 

 Finalmente, estudos com adoçamento do gás natural são importantes devido à 

possibilidade de presença de altas concentrações de gases ácidos como o H2S e CO2 que podem 

causar problemas de toxicidade, corrosão e formação de hidratos. Portanto, trabalhos como o 

de COELHO (2007) que propôs a otimização destes processos de adoçamento e SANTOS 

(2014) que realizou um estudo das tecnologias existentes para a captura e separação do gás 

carbônico presentes no gás natural, avaliando seu desempenho. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

3.1. Descrição da Planta 

A planta descrita neste trabalho é baseada na simulação proposta por Sant’Anna (2005) 

com as devidas modificações. O objetivo do processo é a produção de gás natural que será 

enviado por meio de gasodutos para o continente. Além disso, a planta também foi projetada 

de forma que se recupere o máximo possível de absorvente utilizado para diminuir custos e 

otimizar o processo. 

No início da planta, uma corrente proveniente do poço explorado passa por um 

separador trifásico onde as frações gasosa, oleosa e aquosa são separadas. A corrente de óleo 

passará por uma etapa de aquecimento e separação bifásica para depois ser enviado para uma 

refinaria que irá processá-lo para obter todas as frações. A corrente de água é enviada 

diretamente para um tratamento de forma que entre nas especificações necessárias e possa ser 

descartada ou reinjetada no poço. 

Posteriormente, a fase gasosa irá continuar para uma etapa de sucessivas compressões, 

resfriamentos e separações para remover o máximo de frações pesadas possível. Ao final desta 

etapa, o gás estará na pressão desejada para passar pelo processo de absorção. 

Finalmente, a etapa de absorção remove toda a água ainda restante na corrente gasosa, 

que seguirá para um último compressor que irá pressurizá-lo para a pressão da linha de gasoduto 

necessária para o transporte. Além disso, uma última de etapa de regeneração também se 

encontra na planta para regenerar o absorvente contendo toda a água absorvida na etapa anterior 

para que seja possível reutilizá-lo. 

De forma resumida é possível separar o processo em 4 etapas: etapa de separação da 

mistura trifásica, etapa de compressão dos gases, etapa de absorção e etapa de regeneração do 

Trietilenoglicol (TEG).  

O fluxograma do processo apresentado neste trabalho encontra-se na Figura 3.1. Apenas 

será apresentado o processamento pelo qual a fase gasosa passa com o objetivo de produzir o 

gás natural. As etapas de tratamento da fase oleosa e da fase aquosa não serão consideradas. 
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Figura 3.1: Esquemático da planta completa 

 

3.2. Descrição da carga trifásica do processo 

A alimentação da planta simula a corrente obtida em poços de produção, onde as fases 

aquosa, oleosa e gasosa estão presentes. De forma a simulá-la no UniSim é necessário inserir 

três correntes separadas de água, óleo e gás e passá-las por um equipamento chamado de 

misturador para unir as três. A Figura 3.2 demonstra o esquema representado no UniSim. 

 

Figura 3.2: Esquema do misturador de correntes MIX-100 

 

As composições das correntes de óleo e gás foram simuladas com base no trabalho 

proposto por Sant’Anna (2005). A Tabela 3.1 apresenta as composições das correntes 

individuais e a mistura trifásica: 
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Tabela 3.1: Dados de entrada de composição molar das correntes Óleo, Água, Gás e 

Mistura Trifásica. Fonte: SANT’ANNA (2005) 

Composição (%molar) 
Óleo Água Gás 

Mistura 

Trifásica 

        

     

Metano - - 73,0 13,8 

Etano - - 10,0 1,9 

Propano - - 8,0 1,5 

i-Butano - - 2,5 0,5 

n-Butano - - 2,5 0,5 

i-Pentano 2,0 - 1,0 1,7 

n-Pentano 2,0 - 1,0 1,7 

n-Hexano 5,0 - 1,0 4,0 

n-Heptano 6,0 - - 4,5 

n-Octano 10,0 - - 7,5 

n-Nonano 10,0 - - 7,5 

n-Decano 10,0 - - 7,5 

n-C11 15,0 - - 11,3 

n-C12 15,0 - - 11,3 

C13 25,0 - - 18,9 

H2O - 100,0 - 5,7 

CO2 - - 0,01 0,2 
 

 

Uma consideração feita na simulação das correntes foi a ausência de gases ácidos como 

o gás sulfídrico (H2S), mercaptanas (RSH), sulfeto de carbonila (COS) ou bissulfeto de carbono 

(CS2). Por conta disto e da composição baixa de CO2 na corrente, o processo de desacidificação 

no tratamento do gás natural não foi incluído na simulação. 

 

3.3. Pacote Termodinâmico utilizado 

A escolha do pacote termodinâmico depende de, basicamente, dois fatores: o sistema 

específico que está sendo tratado (quais compostos estão envolvidos) e das condições de 

operação do sistema 

O processo considerado neste estudo apresenta uma grande quantidade hidrocarbonetos 

na fase gasosa. Além destes, água, gás carbônico e Trietilenoglicol também estão presentes no 
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sistema.  Por esta razão optou-se por utilizar a Equação de Estado Peng-Robinson. Este modelo 

é considerado confiável para a previsão do comportamento de hidrocarbonetos em diversas 

condições operacionais. 

 

3.4. Etapa de Separação 

Após as correntes serem misturadas, a carga trifásica é alimentada em um separador 

trifásico onde ocorrerá a separação das três fases. A corrente aquosa escoa no fundo do 

equipamento para ser tratada em outra planta. A corrente oleosa segue para uma etapa de 

aquecimento e posterior separação da mistura bifásica óleo-gás formada. O objetivo destes 

tratamentos é a recuperação da maior quantidade de fase gasosa possível. Finalmente todo o 

gás gerado pela Etapa de Separação é conduzido para a próxima etapa. A Figura 3.3 demonstra 

todo o processo de separação e obtenção do gás a ser comprimido. 

 

 

Figura 3.3: Esquemático da Etapa de Separação 

 

O separador trifásico estará na horizontal de forma a recuperar a maior quantidade de 

gás possível. As suas dimensões estão apresentadas na Tabela 3.2 a seguir: 

 

Tabela 3.2: Dimensões do Separador Trifásico 

Dimensões do Separador Trifásico 

Diâmetro (m)  1,68 

Comprimento (m)  5,88 

Volume (m3)   13,43 
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 A pressão simulada para a corrente advinda do poço foi de 30 barg. Entretanto, sabe-se 

que a pressões maiores o gás dilui-se mais facilmente na fase oleosa da mistura (SANT’ANNA, 

2005). Portanto, a pressão foi diminuída para 4,5 barg de forma melhorar a separação. 

 A temperatura da separação também é um fator a ser considerado. O vaso de separação 

trifásica é aquecido de forma que as três correntes geradas escoam aquecidas do equipamento. 

Quanto maior a temperatura da mistura, maior quantidade de gás é separada. Contudo, caso a 

temperatura seja elevada demasiadamente, o processo de compressão torna-se devido à maior 

presença de hidrocarbonetos pesados na fase gasosa. 

 

3.5. Etapa de Compressão dos gases 

Nesta etapa do processo toda a fase gasosa obtida é comprimida desde a pressão de 4,5 

barg até 120 barg que será a pressão na etapa seguinte. Para alcançar este objetivo, três 

conjuntos de três equipamentos em série são utilizados. Os equipamentos são o compressor, o 

trocador de calor e o vaso separação bifásica. Na Figura 3.4 abaixo está um esquema deste 

arranjo. 

 

Figura 3.4: Esquemático de um conjunto da Etapa de Compressão dos gases 

 

Os três compressores utilizados são do tipo centrífugos com a eficiência adiabática 

default do UniSim de valor igual a 75 %. Considera-se que os três são acionados por motores 

elétricos. Os trocadores de calor foram simulados como resfriadores de forma a condensar os 

compostos mais pesados e a água para depois serem separados da fase gasosa por vasos 

separadores. Todos os equipamentos foram simulados desconsiderando a variação de pressão 

que poderia ocorrer. 
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3.5. Etapa de Absorção 

Após a corrente gasosa ter sido comprimida para a pressão de absorção desejada, o gás 

passará por uma coluna de absorção com o objetivo de remover toda a água ainda restante de 

forma a evitar a formação de hidratos nas linhas de transferência de gás natural que devem 

percorrer longas distâncias. O solvente usado para o processo de desidratação do gás será o 

Trietilenoglicol (TEG). O gás escoa pelo fundo da coluna de absorção enquanto que o 

desidratador escoa pelo topo em contra-corrente. Ao final da absorção a corrente de saída do 

topo segue para o resto da etapa enquanto que a saída do fundo segue a para a última etapa do 

processo. Na tabela 3.3 encontra-se as dimensões da coluna de absorção, a quantidade de 

estágios e o tipo de prato. 

 

Tabela 3.3: Informações da Coluna de absorção 

Coluna de absorção 

Tipo de Prato Perfurado 

Número de Estágios 10 

Diâmetro (m) 1,5 

Altura (m) 5 

 

O gás desidratado segue para um compressor onde terá a pressão elevada de 120 barg 

para 200 barg. O compressor utilizado, da mesma forma que na Etapa de Compressão dos gases, 

é do tipo centrífugo com eficiência adiabática de 75 %. Em seguida a corrente passou por um 

trocador de calor, simulado como um resfriador. Após ser resfriado o gás é armazenado em um 

tanque onde será transportado por meio de gasodutos para o continente. Na Figura 3.5 a seguir 

encontra-se um esquema com a etapa completa representada. 

 

Figura 3.5: Esquemático da Etapa de Absorção 
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3.7. Etapa de Regeneração do TEG 

O produto de fundo da coluna de absorção é composto, majoritariamente, por TEG e 

água. Desta forma é possível reaproveitar esta corrente após a passagem por uma etapa de 

regeneração. 

A corrente é despressurizada e depois escoa por um vaso separador bifásico aquecido. 

Desta forma, todos os hidrocarbonetos que tenham sido solubilizados pela solução de TEG no 

interior da coluna de absorção da etapa anterior sejam parcialmente removidos. Em seguida a 

corrente segue para uma outra coluna de destilação apenas com reboiler que irá regenerar a 

solução. 

O produto de topo, composto por água e pelos hidrocarbonetos removidos, escoa para 

outro vaso separador bifásico onde a solução é resfriada e então armazenada em um tanque 

como uma solução de TEG diluído que poderá ser recuperada em outro momento. 

O produto de fundo da coluna regeneradora escoa para um trocador de calor simulado 

como um resfriador de forma que a solução de TEG seja resfriada até a temperatura utilizada 

na Etapa de Absorção. Após isso, o líquido é bombeado sendo recirculado de volta para a coluna 

de absorção. A bomba foi simulada com uma eficiência adiabática de 50 %. Uma corrente de 

make-up é utilizada com o objetivo de compensar qualquer perda TEG no processo. Na Figura 

3.6 abaixo encontra-se toda a Etapa de Regeneração do TEG. 

 

 

Figura 3.6: Esquemático da Etapa de Regeneração 
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3.8. Estudos de Caso 

Considerando o objetivo deste trabalho de otimizar a planta simulada, diversas variáveis 

precisam ser estudadas de forma a entender a sua influência no processo e como podem ser 

modificadas de forma a diminuir ao máximo o gasto de energia do sistema inteiro. 

O simulador UniSim ® Design Suite R390 possui uma ferramenta denominada 

Databook onde é possível fazer a entrada de variáveis e usando a aba Case Studies é possível 

fazer uma comparação entre duas ou mais das escolhidas para estudar o seu comportamento. A 

Figura 3.7 demonstra a ferramenta com as suas abas: 

 

 

Figura 3.7: Tela da ferramenta Databook do UniSim 

 

Para fazer um estudo de caso é preciso definir as variáveis independentes e dependentes, 

definir a faixa em que a independente vai variar e escolher a quantidade de pontos que se deseja 

obter no gráfico ou tabela obtida no final do estudo. Os resultados nos testes podem ser 

disponibilizados no formato de gráfico ou por uma tabela.  

Como demonstra a Figura 3.8, sete estudos de caso foram feitos utilizando a ferramenta. 

Dentre as situações avaliadas, quatro foram úteis para o estudo do comportamento da planta: 

Estudo do Trifásico, Estudo do resfriado 1, Estudo do resfriado 2 e Estudo do Resfriado 3. 
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Figura 3.8: Aba Case Studies com todos os casos testados 

 

Na Figura 3.8 é possível perceber uma variável “C7” proveniente do objeto “SPRDSHT-

1” que por sua vez foi criado utilizando uma ferramenta do UniSim denominada Spreadsheet. 

Esta permite adicionar variáveis da mesma forma que o Databook, porém, a sua função é criar 

planilhas com as variáveis inseridas e permite manipular as células existentes. Desta forma, a 

variável “C7” corresponde à célula C7 da planilha criada na ferramenta. Na Figura 3.9 está 

demonstrado o “SPRDSHT-1” gerado0 no simulador: 
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Figura 3.9: Tela da ferramenta Spreadsheet do Unisim 

 

 A célula C7 é resultado do somatório das células A1 – A10, B1 e B3, nas quais estão 

computados os valores de todas as correntes de energia da planta simulada, com exceção das 

correntes “Q-11”, “Q-13” e “Q-14”. 

 

3.9. Ferramenta de Otimização do UniSim 

 Para o estudo de otimização da planta dois casos serão considerados separadamente: a 

maximização da vazão mássica da corrente “Gás para duto” e a minimização da energia da 

planta. 

 Tendo realizado os estudos de caso e sabendo quais serão as variáveis de decisão foi 

possível utilizar a ferramenta Optimizer do UniSim. Na Figura 3.10 segue uma imagem do 

programa: 
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Figura 3.10: Tela da ferramenta Optimizer aberta na aba Variables 

  

 Na aba Variables são escolhidos os parâmetros a sofrerem a otimização, no caso 

escolheu-se as correntes dos estudos de caso citados, e as0 variáveis de decisão que são as 

temperaturas. As faixas de valores também são definidas pelo usuário.   

 A seguir na aba Functions é definida se a ferramenta irá maximizar ou minimizar a 

função objetivo.  

 

3.9.1. Estudo da maximização 

 Na Figura 3.11 é demonstrado a aba Functions para a maximização da vazão mássica 

da corrente “Gás para duto”: 
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Figura 3.11: Aba Functions da ferramenta 

 

 A opção de maximizar a função está marcada. Além disso, uma célula de um 

Spreadsheet necessita ser definida. Portanto, clicando na opção de mesmo nome nesta aba, a 

tela demonstrada na Figura 3.12 é ativada: 

 

 

Figura 3.12: Tela do “OptimizerSpreadsheet” 
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 Da mesma forma que o “SPRDSHT-1”, o “OptimizerSpreadsheet” também recebe 

dados de entrada de forma a criar uma planilha. Neste caso, a célula A3 possui o valor da 

variável a ser maximizado, logo será a célula definida na aba Functions. 

 

3.9.2. Estudo da minimização 

 Para o estudo da minimização da energia da planta os mesmos parâmetros definidos na 

aba Variables do estudo anterior são utilizados. Entretanto, na aba Functions a opção de 

minimizar a função objetivo é selecionada e a célula D3 é definida como o valor a ser 

minimizado. 

 A célula D3 foi definida como a soma das correntes de energia “Q-100”, “Q-101”, “Q-

102”, “Q-104”, “Q-106”, “Q-108” e “Q-110”. As Figuras 3.13 e 3.14 demonstram a aba 

Conections do “OptimizerSpreadsheet” que demonstra as células de cada corrente de energia e 

a aba Formulas que demonstra a célula D3 sendo definida. 

 

 

Figura 3.13: Aba Conections do “OptimizerSpreadsheet” 
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Figura 3.14: Aba Formulas do “OptimizerSpreadsheet” 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1. Validação da planta 

 Considerando que este trabalho utiliza a planta proposta por Sant’Anna (2005) foi 

necessário reproduzi-la de forma a validar os seus resultados e, a partir disso, fazer a otimização 

utilizando o UniSim. Quatro correntes foram escolhidas para a comparação: “Gás para 1a 

Compressão”, “Gás para Desidratação”, “Gás para dutos”, “Solução TEG”. Estas foram as 

escolhidas por representarem as saídas de cada uma das etapas descritas da planta. As Tabelas 

4.1 - 4.4 contém os principais resultados das correntes obtidas na proposta de Sant’Anna (2005), 

neste trabalho e o erro entre ambas. 

Tabela 4.1: Dados comparativos da corrente “Gás para 1°compressão” 

Gás para 1°compressão 

Composição (%molar) SANT’ANNA(2005) UniSim Erro (%) 

Metano 0,7538 0,7540 0,0216 

Etano 0,0808 0,0808 0,0000 

Propano 0,0423 0,0423 0,0000 

i-Butano 0,0082 0,0081 0,6199 

n-Butano 0,0067 0,0067 0,0000 

i-Pentano 0,0128 0,0128 0,0000 

n-Pentano 0,0106 0,0106 0,0000 

n-Hexano 0,0101 0,0101 0,0000 

n-Heptano 0,0047 0,0047 0,0000 

n-Octano 0,0032 0,0032 0,0000 

n-Nonano 0,0013 0,0013 0,0000 

n-Decano 0,0006 0,0006 0,0000 

n-C11 0,0003 0,0003 0,0000 

n-C12 0,0002 0,0002 0,0000 

C13 0,0001 0,0001 0,0000 

CO2 0,0093 0,0093 0,0000 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0550 0,0550 0,0000 

Temperatura (°C) 69,12 69,11 0,014 

Pressão (barg) 4,50 4,50 0,006 

Vazão molar (kmol/h) 31,74 31,73 0,032 

Vazão mássica (kg/h) 710,70 710,30 0,056 
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Tabela 4.2: Dados comparativos da corrente “Gás para desidratação” 

Gás para desidratação 

Composição (%molar) SANT’ANNA(2005) UniSim Erro (%) 

Metano 0,8171 0,8172 0,0122 

Etano 0,0867 0,0866 0,1153 

Propano 0,0442 0,0442 0,0000 

i-Butano 0,0081 0,0081 0,4070 

n-Butano 0,0065 0,0065 0,0000 

i-Pentano 0,0110 0,0109 0,9091 

n-Pentano 0,0086 0,0085 1,1628 

n-Hexano 0,0054 0,0054 0,0000 

n-Heptano 0,0012 0,0012 0,0000 

n-Octano 0,0002 0,0002 0,0000 

n-Nonano 0,0000 2,41E-05 0,0000 

n-Decano 0,0000 2,14E-06 0,0000 

n-C11 0,0000 2,42E-07 0,0000 

n-C12 0,0000 2,49E-08 0,0000 

C13 0,0000 2,38E-09 0,0000 

CO2 0,0100 0,0100 0,1088 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0021 0,0009 55,4911 

Temperatura (°C) 40,00 39,85 0,384 

Pressão (barg) 120,00 120,00 0,000 

Vazão molar (kmol/h) 29,18 29,17 0,030 

Vazão mássica (kg/h) 612,70 612,42 0,045 

 

Tabela 4.3: Dados comparativos da corrente “Gás para dutos” 

Gás para dutos 

Composição (%molar) SANT’ANNA(2005) UniSim Erro (%) 

Metano 0,8238 0,8238 0,0000 

Etano 0,0848 0,0848 0,0000 

Propano 0,0426 0,0426 0,0000 

i-Butano 0,0082 0,0082 0,0000 

n-Butano 0,0066 0,0066 0,0000 

i-Pentano 0,0112 0,0112 0,0000 

n-Pentano 0,0087 0,0087 0,0000 

n-Hexano 0,0056 0,0056 0,0000 

n-Heptano 0,0012 0,0012 0,0000 

n-Octano 0,0003 0,0003 0,0000 

n-Nonano 0,0000 2,50E-05 0,0000 
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n-Decano 0,0000 2,22E-06 0,0000 

n-C11 0,0000 2,51E-07 0,0000 

n-C12 0,0000 2,58E-08 0,0000 

C13 0,0000 2,47E-09 0,0000 

CO2 0,0070 0,0070 0,0000 

TEG 0,0000 9,92E-08 0,0000 

H2O 0,0000 1,21E-05 0,0000 

Temperatura (°C) 40,00 39,18 2,050 

Pressão (barg) 200,00 200,00 0,000 

Vazão molar (kmol/h) 28,09 28,10 0,036 

Vazão mássica (kg/h) 586,70 586,75 0,009 

 

Tabela 4.4: Dados comparativos da corrente “Solução TEG” 

Solução TEG 

Composição (%molar) SANT’ANNA(2005) UniSim Erro (%) 

Metano 0,0000 0,0000 0,0000 

Etano 0,0000 0,0000 0,0000 

Propano 0,0000 0,0000 0,0000 

i-Butano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Butano 0,0000 0,0000 0,0000 

i-Pentano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Pentano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Hexano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Heptano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Octano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 

CO2 0,0000 0,0000 0,0000 

TEG 0,9707 0,9685 0,2296 

H2O 0,0293 0,0315 7,6059 

Temperatura (°C) 30,00 28,65 4,380 

Pressão (barg) 120,00 118,99 0,844 

Vazão molar (kmol/h) 21,33 21,33 0,000 

Vazão mássica (kg/h) 3121,00 3113,73 0,233 

 

 Para as correntes “Gás para 1° compressão” e “Gás para dutos” não foi verificado um 

erro significativo entre os resultados da simulação realizada no UniSim e os dados da planta 
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base. Isto demonstra que a Etapa de Separação e a Etapa de Absorção comportaram-se de forma 

similar ao trabalho de Sant’Anna (2005). 

 Para a corrente “Gás para desidratação” o único parâmetro que apresentou uma 

diferença mais significativa foi a composição molar da água com um erro de, aproximadamente, 

55,5 %. Isto indica que o vaso separado bifásico “V-103” conseguiu separar mais água na 

simulação do UniSim. Entretanto, esta diferença não interfere significativamente nas etapas 

posteriores. 

 Para a corrente “Solução TEG”, a temperatura e a composição molar da água 

apresentaram diferenças com erros de, respectivamente, 4,4 % e 7,6 %. Isto foi causado por 

conta dos problemas de conversão ocorridos na torre de absorção “T-101”, onde o UniSim 

apresentou dificuldade em alcançar parâmetros com valores próximos aos obtidos por 

Sant’Anna (2005). 

 

4.2. Resultados dos Estudos de Caso 

 Após a validação da planta, os Estudos de Caso foram realizados e os mais relevantes 

para a simulação foram selecionados. Para cada comparação avaliada foi feita uma comparação 

entre a temperatura de uma corrente específica para cada caso, a vazão mássica da corrente de 

produto “Gás para dutos” e a variável “C7” obtida no Spreadsheet. 

 

4.2.1. Estudo do Trifásico 

 Neste estudo, foi analisado como o aquecimento do “Separador Trifásico” afeta a 

corrente de produto do processo. A temperatura testada é proveniente da “Corrente Gasosa”. 

Entretanto, como o equipamento possui três saídas, qualquer uma é passível de ser utilizada no 

estudo de caso porque todas estão na mesma temperatura.  Segue abaixo o Gráfico 4.1 contendo 

o resultado: 
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Gráfico 4.1: Gráfico do Estudo do Trifásico 

 

 O aumento da temperatura provoca um aumento na corrente de “Gás para dutos” 

produzida. Esta situação é esperada porque quando é provocado um aumento no aquecimento 

do vaso separador trifásico, a corrente gasosa produzida é maior devido à volatilização dos 

hidrocarbonetos presentes na fase oleosa.  

 Além disso, para que seja alcançada a temperatura desejada mais elevada, a quantidade 

de calor inserida no sistema precisa aumentar. Logo, a energia necessária aumenta, confirmando 

o resultado. 

 

4.2.2. Estudo do resfriado 1 

 Para este estudo de caso, a temperatura é proveniente da corrente resfriada “Gás 

resfriado 1”, saída do trocador de calor “E-108”. Segue abaixo o Gráfico 4.2 contendo o 

resultado: 
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Gráfico 4.2: Gráfico do Estudo do resfriado 1 

 

 O aumento da temperatura gera um aumento na vazão de hidrocarbonetos da corrente 

que seguem para a etapa de compressão seguinte. Porém, como a temperatura da segunda etapa 

se manteve fixa e a pressão é maior por conta do segundo compressor, torna-se necessária uma 

maior quantidade de energia para a separação dos compostos pesados no topo do separador 

bifásico “V-102”. Logo, o excesso de pesados escoa no fundo do equipamento, contribuindo 

para a diminuição da vazão da corrente de produto “Gás para dutos”. 

 Além disso, o aumento da temperatura também gera um aumento do gasto energético 

da planta. Isto é esperado porque quanto maior a temperatura de entrada na etapa seguinte de 

compressão, maior será a energia necessária para comprimi-lo e resfria-lo até a temperatura 

fixada. 

  

4.2.3. Estudo do resfriado 2 

 Para este estudo de caso, a temperatura é proveniente da corrente resfriada “Gás 

resfriado 2”, saída do trocador de calor “E-109”. Segue abaixo o Gráfico 4.3 contendo o 

resultado: 
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Gráfico 4.3: Gráfico do Estudo do resfriado 2 

 

O aumento da temperatura gera aumenta a vazão da corrente “Gás para dutos”. Porém, 

na terceira etapa de compressão e expansão, somente a água é separada, nas condições 

especificadas. Logo, todo o excesso de pesados segue para o topo do separador bifásico “V-

103”. 

 Neste caso, o aumento da temperatura também gera um aumento do consumo de energia 

pelos mesmos motivos citados no estudo anterior, onde quanto maior a temperatura do fluido 

de entrada, maior será o gasto energético para comprimi-lo e resfria-lo na etapa seguinte. 

  

4.2.4. Estudo do Resfriado 3 

 Para este estudo de caso, a temperatura é proveniente da corrente resfriada “Gás 

Resfriado 3”, saída do trocador de calor “E-110”. Segue abaixo o Gráfico 4.4 contendo o 

resultado: 

 



49 
 

 
 

 

 

Gráfico 4.4: Gráfico do Estudo do resfriado 3 

 

O aumento da temperatura contribui para a diminuição da vazão da corrente de produto 

“Gás para dutos”. Isto ocorre, pois quanto menor a temperatura da corrente, menor a quantidade 

de soluto absorvido pelo solvente. Desta forma, a própria torre de absorção “T-100” é 

responsável, junto do aumento da temperatura, de diminuir a vazão da corrente de produto. 

 Além disso, a diminuição da temperatura gera uma economia de energia para a planta. 

Isto se deve à própria diminuição da vazão com a temperatura porque a quantidade reduzida de 

fluido escoando da torre de absorção “T-100” permite uma utilização menor de energia para 

comprimir e resfriar a corrente que seguirá para a saída do processo. Outro equipamento 

favorecido por esse aumento de temperatura é o vaso separador bifásico “V-105” porque a 

corrente de fundo da “T-100” escoa em uma temperatura mais elevada, facilitando o 

aquecimento que ocorre no vaso. Assim o gasto de energia também diminui. Entretanto, o vaso 

“V-106” consome mais energia, em uma menor ordem de grandeza se comparado com os 

equipamentos anteriores, porque possui uma corrente para resfriar o fluido que escoa do topo 

da torre de absorção com reboiler “T-101”. Com o aumento da temperatura testada, esta 

corrente também possui a sua temperatura elevada. 
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4.3. Otimização da planta 

4.3.1. Maximização da vazão mássica da corrente “Gás para duto” 

 Na Figura 4.1 é demonstrado todas as iterações realizadas pela ferramenta de 

otimização: 

 

 

Figura 4.1: Tabela de iterações da maximização. 

  

 Finalmente, foram obtidos os seguintes valores de temperatura para cada corrente e a 

vazão de produto representados na Tabela 4.5: 

 

Tabela 4.5: Resultado da maximização 

Objeto 
Temperatura 

(°C) 

Corrente Gasosa 79,13 

Gás resfriado 1 40,58 

Gás resfriado 2 46,83 

Gás Resfriado 3 42,33 

Vazão da corrente 

"Gás para dutos" 
614,9 kg/h 
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 A vazão original de produtos foi de 586,5 kg/h.  Portanto houve um aumento de, 

aproximadamente, 5 % na quantidade de produto gerada.  

Além disso, devido à “Corrente Gasosa” estar em uma temperatura próxima a 80°C, a 

necessidade de utilização dos acessórios E-107 (um trocador de calor), V-100 (um vaso 

separador bifásico) e MIX-101 (um misturador) poderia ser reconsiderada em termos de 

projeto, teoricamente, porque tais equipamentos operam na temperatura de 80°C. Entretanto, 

os resultados obtidos são para uma corrente de entrada específica. Portanto, a relevância desses 

equipamentos se justifica por possíveis alterações na condição termodinâmica do óleo 

proveniente do poço. 

 

4.3.2. Minimização da energia da planta 

 Na Figura 4.2 é demonstrado todas as iterações realizadas pela ferramenta de 

otimização: 

 

 

Figura 4.2: Tabela de iterações da minimização 
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 Ao final das iterações foram obtidos os seguintes valores de temperatura para cada 

corrente e a energia da planta representados na Tabela 4.6: 

 

Tabela 4.6: Resultado da minimização 

Objeto 
Temperatura 

(°C) 

Corrente Gasosa 40,00 

Gás resfriado 1 21,03 

Gás resfriado 2 34,32 

Gás Resfriado 3 70,00 

Quantidade de 

energia da planta 
2,49x106 kJ/h 

  

 O gasto de energia original da planta foi de 2,73x106 kJ/h. Portanto, houve uma 

diminuição de, aproximadamente, 9% no consumo de energia da planta. 

 As correntes de energia “Q-100”, “Q-101”, “Q-102”, “Q-104”, “Q-106”, “Q-108” e “Q-

110” foram consideradas para esta otimização devido à dois motivos principais: 

1) As correntes aquecem o fluido sendo escoado na tubulação devido ao aquecimento 

que a compressão de um gás provoca ou uma corrente aquecida que troca calor com 

o gás. 

2) As correntes de energia que estão localizadas após a coluna T-101, incluindo o 

refervedor, não são afetadas pelas variáveis de decisão escolhidas para a otimização. 

Portanto, o único impacto que teriam no valor da função objetivo seria o seu 

aumento. Entretanto, este acréscimo só ocorreria por estarem presentes na soma da 

célula D3. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a análise de uma simulação 

disponível na literatura, onde encontra-se dados de uma corrente proveniente de um poço de 

produção offshore, considerando os principais equipamentos para uma planta de produção de 

gás natural. Através da simulação realizada no UniSim foi possível validar a proposta sugerida 

por Sant’Anna (2005), tendo obtido dados muito próximos ao seu trabalho, provando que a 

planta atende ao seu objetivo principal de fazer o processamento primário do gás natural. 

 Além disso, foi possível observar a importância da temperatura do processo ao longo 

das etapas de Separação, de Compressão dos gases e Absorção através dos estudos de caso 

realizados através das ferramentas disponíveis no simulador. A etapa de Compressão dos gases, 

especificamente, demonstrou-se bastante sensível à temperatura porque cada um dos três 

conjuntos de equipamentos apresentou um comportamento diferente. 

 Finalmente, foi possível demonstrar que a planta pode ser otimizada nos dois cenários 

sugeridos neste trabalho, tanto na maximização da produção quanto na minimização no gasto 

de energia. Para o cenário de otimização, foi possível obter um aumento de 5% na produção de 

gás natural enquanto que para a minimização resultou-se em uma economia de energia de 9%. 

Cabe ressaltar que a imposição de novas restrições poderia alterar os resultados da otimização. 

Porém, tal análise não está dentro dos objetivos do trabalho. 

 Como trabalho futuro, sugere-se a mudança da composição da mistura trifásica, 

variando a quantidade de hidrocarbonetos presentes no óleo e no gás. Além disso, propõe-se 

um cenário de otimização onde os dois casos citados neste trabalho sejam combinados, de forma 

a obter a máxima produção possível com o menor gasto de energia. 
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Correntes Gás Água Óleo 
Mistura 

Trifásica 

Carga 

Despressurizada 

Metano 0,7300 0,0000 0,0000 0,1377 0,1377 

Etano 0,1000 0,0000 0,0000 0,0189 0,0189 

Propano 0,0800 0,0000 0,0000 0,0151 0,0151 

i-Butano 0,0250 0,0000 0,0000 0,0047 0,0047 

n-Butano 0,0250 0,0000 0,0000 0,0047 0,0047 

i-Pentano 0,0100 0,0000 0,0200 0,0170 0,0170 

n-Pentano 0,0100 0,0000 0,0200 0,0170 0,0170 

n-Hexano 0,0100 0,0000 0,0500 0,0396 0,0396 

n-Heptano 0,0000 0,0000 0,0600 0,0453 0,0453 

n-Octano 0,0000 0,0000 0,1000 0,0755 0,0755 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,1000 0,0755 0,0755 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,1000 0,0755 0,0755 

n-C11 0,0000 0,0000 0,1500 0,1132 0,1132 

n-C12 0,0000 0,0000 0,1500 0,1132 0,1132 

C13 0,0000 0,0000 0,2500 0,1887 0,1887 

CO2 0,0100 0,0000 0,0000 0,0019 0,0019 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0000 1,0000 0,0000 0,0566 0,0566 

Correntes Corrente Gasosa Corrente Oleosa Corrente Aquosa Óleo aquecido Topo 1 

Metano 0,7543 0,0170 0,0000 0,0170 0,7188 

Etano 0,0807 0,0070 0,0000 0,0070 0,0876 

Propano 0,0422 0,0103 0,0000 0,0103 0,0490 

i-Butano 0,0081 0,0043 0,0000 0,0043 0,0099 

n-Butano 0,0067 0,0046 0,0000 0,0046 0,0082 

i-Pentano 0,0127 0,0188 0,0000 0,0188 0,0163 

n-Pentano 0,0106 0,0193 0,0000 0,0193 0,0137 

n-Hexano 0,0101 0,0481 0,0000 0,0481 0,0138 

n-Heptano 0,0047 0,0563 0,0000 0,0563 0,0067 

n-Octano 0,0031 0,0949 0,0000 0,0949 0,0048 

n-Nonano 0,0013 0,0953 0,0000 0,0953 0,0021 

n-Decano 0,0005 0,0954 0,0000 0,0954 0,0009 

n-C11 0,0003 0,1432 0,0000 0,1432 0,0006 

n-C12 0,0002 0,1433 0,0000 0,1433 0,0003 

C13 0,0001 0,2388 0,0000 0,2388 0,0002 

CO2 0,0093 0,0005 0,0000 0,0005 0,0097 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0550 0,0029 1,0000 0,0029 0,0574 

Correntes Fundo 1 
Gás para 1° 

compressão 
Gás do 1° estágio Gás resfriado 1 Fundo 2 

Metano 0,0157 0,7540 0,7540 0,7540 0,0138 

Etano 0,0069 0,0808 0,0808 0,0808 0,0068 

Propano 0,0102 0,0423 0,0423 0,0423 0,0111 

i-Butano 0,0043 0,0081 0,0081 0,0081 0,0048 

n-Butano 0,0046 0,0067 0,0067 0,0067 0,0053 
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i-Pentano 0,0188 0,0128 0,0128 0,0128 0,0217 

n-Pentano 0,0193 0,0106 0,0106 0,0106 0,0224 

n-Hexano 0,0481 0,0101 0,0101 0,0101 0,0485 

n-Heptano 0,0564 0,0047 0,0047 0,0047 0,0398 

n-Octano 0,0950 0,0032 0,0032 0,0032 0,0370 

n-Nonano 0,0954 0,0013 0,0013 0,0013 0,0178 

n-Decano 0,0956 0,0006 0,0006 0,0006 0,0079 

n-C11 0,1435 0,0003 0,0003 0,0003 0,0050 

n-C12 0,1435 0,0002 0,0002 0,0002 0,0023 

C13 0,2393 0,0001 0,0001 0,0001 0,0015 

CO2 0,0004 0,0093 0,0093 0,0093 0,0004 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0028 0,0550 0,0550 0,0550 0,7537 

Correntes 
Gás para 2° 

compressão 
Gás do 2° estágio Gás resfriado 2 Fundo 3 

Gás para 3° 

compressão 

Metano 0,8067 0,8067 0,8067 0,1272 0,8163 

Etano 0,0861 0,0861 0,0861 0,0519 0,0866 

Propano 0,0445 0,0445 0,0445 0,0715 0,0441 

i-Butano 0,0084 0,0084 0,0084 0,0269 0,0081 

n-Butano 0,0068 0,0068 0,0068 0,0283 0,0065 

i-Pentano 0,0121 0,0121 0,0121 0,0968 0,0109 

n-Pentano 0,0097 0,0097 0,0097 0,0944 0,0085 

n-Hexano 0,0074 0,0074 0,0074 0,1467 0,0054 

n-Heptano 0,0022 0,0022 0,0022 0,0752 0,0012 

n-Octano 0,0008 0,0008 0,0008 0,0367 0,0002 

n-Nonano 0,0001 0,0001 0,0001 0,0082 0,0000 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0016 0,0000 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO2 0,0099 0,0099 0,0099 0,0031 0,0100 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

H2O 0,0053 0,0053 0,0053 0,2310 0,0021 

Correntes Gás do 3° estágio Gás Resfriado 3 Fundo 4 
Gás para 

desidratação 
Solução TEG 

Metano 0,8163 0,8163 0,0000 0,8172 0,0000 

Etano 0,0866 0,0866 0,0000 0,0866 0,0000 

Propano 0,0441 0,0441 0,0000 0,0442 0,0000 

i-Butano 0,0081 0,0081 0,0000 0,0081 0,0000 

n-Butano 0,0065 0,0065 0,0000 0,0065 0,0000 

i-Pentano 0,0109 0,0109 0,0000 0,0109 0,0000 

n-Pentano 0,0085 0,0085 0,0000 0,0085 0,0000 

n-Hexano 0,0054 0,0054 0,0000 0,0054 0,0000 

n-Heptano 0,0012 0,0012 0,0000 0,0012 0,0000 

n-Octano 0,0002 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO2 0,0100 0,0100 0,0002 0,0100 0,0000 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9687 

H2O 0,0021 0,0021 0,9998 0,0010 0,0313 

Correntes Gás desidratado 
Gás desidratado 

comprimido 

Gás desidratado 

resfriado 
Gás para dutos Líquido Residual 

Metano 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,0001 

Etano 0,0848 0,0848 0,0848 0,0848 0,0000 

Propano 0,0426 0,0426 0,0426 0,0426 0,0000 

i-Butano 0,0082 0,0082 0,0082 0,0082 0,0000 

n-Butano 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0000 

i-Pentano 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0000 

n-Pentano 0,0087 0,0087 0,0087 0,0087 0,0000 

n-Hexano 0,0056 0,0056 0,0056 0,0056 0,0000 

n-Heptano 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0000 

n-Octano 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0000 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO2 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070 0,0158 

TEG 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0013 

H2O 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9828 

Correntes TEG Diluído 
TEG 

Despressurizado 
Gás Residual 

TEG para 

regeneração 
Destilado Vapor 

Metano 0,0311 0,0311 0,6591 0,0005 0,1474 

Etano 0,0065 0,0065 0,1338 0,0003 0,0840 

Propano 0,0041 0,0041 0,0816 0,0003 0,0934 

i-Butano 0,0003 0,0003 0,0054 0,0000 0,0042 

n-Butano 0,0002 0,0002 0,0045 0,0000 0,0039 

i-Pentano 0,0002 0,0002 0,0048 0,0000 0,0043 

n-Pentano 0,0002 0,0002 0,0038 0,0000 0,0036 

n-Hexano 0,0001 0,0001 0,0015 0,0000 0,0016 

n-Heptano 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 

n-Octano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO2 0,0043 0,0043 0,0838 0,0004 0,1273 

TEG 0,9220 0,9220 0,0008 0,9669 0,0037 
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H2O 0,0311 0,0311 0,0208 0,0316 0,5264 

Correntes Vent Armazenamento Purga 
Corrente TEG 

diluída 
TEG regenerado 

Metano 0,1605 0,0000 0,3039 0,0000 0,0000 

Etano 0,1714 0,0000 0,1731 0,0000 0,0000 

Propano 0,2795 0,0000 0,1926 0,0000 0,0000 

i-Butano 0,0165 0,0000 0,0086 0,0000 0,0000 

n-Butano 0,0154 0,0000 0,0080 0,0000 0,0000 

i-Pentano 0,0209 0,0000 0,0088 0,0000 0,0000 

n-Pentano 0,0178 0,0000 0,0075 0,0000 0,0000 

n-Hexano 0,0091 0,0000 0,0032 0,0000 0,0000 

n-Heptano 0,0015 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 

n-Octano 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO2 0,3799 0,0002 0,2622 0,0002 0,0000 

TEG 0,0003 0,0072 0,0001 0,0072 0,9700 

H2O 0,0187 0,9926 0,0315 0,9926 0,0300 

Correntes TEG Resfriado Solução pressurizada Make up 
Corrente para 

reciclo 
- 

Metano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

Etano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

Propano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

i-Butano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Butano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

i-Pentano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Pentano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Hexano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Heptano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Octano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Nonano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-Decano 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-C11 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

n-C12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

C13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

CO2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 

TEG 0,9700 0,9700 0,0221 0,9687 - 

H2O 0,0300 0,0300 0,9779 0,0313 - 

 

 


