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RESUMO 

Este trabalho tem o intuito de analisar o processo de lavagem de gás de síntese que 

utiliza metanol a frio como solvente, o RECTISOL®. Para isso além de uma revisão 

bibliográfica a respeito do processo e equipamentos envolvidos, foi feita uma simulação de uma 

planta simplificada apresentada por (SHI, 2014) no software UNISIM®. A partir dessa 

simulação foram obtidos e calculados os parâmetros necessários para a estimativa de custos das 

colunas, vasos de pressão e bomba presentes na planta. Os cálculos preliminares dos custos 

foram realizados satisfatoriamente e posteriormente atualizados para valores atuais. 

Palavras-Chave: Simulação, Estimativa de Custos, RECTISOL®, UNISIM®. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this work is to make an analysis of the syngas cleaning process that 

uses chilled methanol as solvent, RECTISOL. To do so, aside from a bibliographical review 

about the process and involved equipment, a simplified plant presented by (SHI, 2014) was 

simulated in UNISIM® software. From the simulation the necessary parameters for the cost 

estimation of columns, pressure vessels and pump included in the plant were obtained. The 

calculation of the preliminary costs was successful and the values were subsequently updated 

for present-day. 

 

 

 

Key-Words: Simulation, Cost Estimation, RECTISOL®, UNISIM®. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTO 

 

Define-se basicamente como gás de síntese uma mistura de monóxido de carbono, 

hidrogênio, dióxido de carbono, metano, nitrogênio, hidrocarbonetos em pequenas quantidades 

e contaminantes como ácido sulfídrico e particulados; gerada pela combustão incompleta de 

material orgânico (ou biomassa). A composição desse gás e sua qualidade é variável e depende 

de parâmetros do processo como: tipo de biomassa utilizada, condição de temperatura e pressão; 

mas não se mostra constante mesmo em gases gerados nas mesmas condições (COUTO et al., 

2013). Entre as tecnologias comumente utilizadas na produção do gás de síntese estão a 

gaseificação e a pirólise, sendo a primeira realizada na presença de um agente oxidante, entre 

eles: oxigênio puro, vapor, ar ou uma combinação e a segunda na ausência de oxidantes. 

O gás de síntese possui diversos fins, sendo cada vez mais utilizado como fonte de 

combustíveis limpos, na obtenção de hidrogênio através de reforma a vapor, produção de etanol 

e metanol, geração de eletricidade e na síntese de amônia para produção de fertilizantes como 

ilustrado na Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Figura 1.1 – Mercado global atual do gás de síntese. 

 

Fonte: adaptado de VAN DER DRIFT e BOERRIGTER (2006) 

No entanto, como na sua composição observa-se a presença de CO2 e outras 

substâncias poluentes é necessário um processo de purificação eficiente e economicamente 

viável. 

A redução de emissões de poluentes se faz cada vez mais necessária, dada a 

preocupação justificada pelo risco crescente das consequências ao meio-ambiente.  A mudança 

climática, por exemplo, é resultado em grande parte da alta emissão de dióxido de carbono pelo 

homem e uma das ameaças ambientais mais frequentemente em pauta, sendo um dos pontos 

principais discutidos em dezembro do ano de 2015 na conferência mundial COP21 na França, 

que levou à assinatura do “Acordo de Paris” por 195 nações. Esse acordo histórico foi o 

primeiro acordo global contra a mudança climática e visa, entre outros pontos, limitar o 

crescimento da temperatura média global a longo prazo a 2°C.  

Além das razões ambientais levantadas, a lavagem do gás de síntese é justificada 

também pelos diversos problemas operacionais que os contaminantes podem vir a causar. Entre 

as impurezas comuns presentes nos gases produzidos por gaseificação além do dióxido de 

carbono já citado como agressivo ao Meio-Ambiente, podemos citar (SHI, 2014): 
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11%

Eletricidade
4%

Gás Para Líquidos 
8%

Outros
1%

Mercado global atual do gás de síntese



14 
 

 

• Cinzas e particulados: presentes em grande quantidade em alguns tipos de 

biomassa; 

• Sais Alcalinos: sais de potássio são comumente presentes, são difíceis de serem 

removidos pois vaporizam-se e são carregados pelo gás. Corrosivos e envenenam catalisadores; 

• NOx: derivados da oxidação do Nitrogênio presente no ar utilizado para 

gaseificação; 

• Alcatrão: a principal impureza em produtos de gaseificação; 

• Compostos sulfurados: apresentam odores desagradáveis, são agressivos ao 

meio-ambiente. Também corrosivos e envenenam catalisadores. 

Atualmente observa-se uma gama de processos de natureza química, física ou 

físico-química para eliminação de uma ou mais dessas impurezas citadas. Processos de 

absorção utilizando diferentes mecanismos e solventes, por exemplo, são amplamente 

empregados na indústria. Como foco dessa análise foi escolhido um dos principais processos: 

o RECTISOL®. Desenvolvido e registrado por Lurgi GmbH e Linde AG, utiliza Metanol a frio 

como solvente e opera em baixas temperaturas devido à alta pressão de vapor do metanol e ao 

aumento da solubilidade do mesmo em temperaturas mais altas. A planta de processo é 

essencialmente de aço-carbono, tendo pelo menos 5% de aço inoxidável devido à baixa 

temperatura de operação (KORENS et al., 2002) 

 

 

1.2. OBJETIVO 

   

Este trabalho tem como objetivo simular e estimar o custo do processo 

RECTISOL®, utilizado na lavagem de gás de síntese. Entre os diversos softwares disponíveis 

no mercado, o   utilizado para simular a planta foi o UNISIM®, que está disponível no 

Laboratório de Simulação de Processos da Universidade Federal Fluminense. 

Com os dados gerados pelo programa foi possível obter uma estimativa inicial de 

custos dos equipamentos do processo através de diversas correlações. Por levar em conta o fator 

do tempo, a metodologia utilizada pode ser utilizada como base para projetos reais de 

engenharia. 

 

 

 



15 
 

 

1.3. ESTRUTURA 

  

O presente trabalho é composto de cinco capítulos, sendo o segundo capítulo uma 

revisão bibliográfica acerca dos processos de lavagem de gás de síntese, uso de ferramentas de 

simulação e métodos de estimativas de custos e o terceiro capítulo apresenta a metodologia 

utilizada para simular e estimar esses custos do processo RECTISOL®, alvo de nossa análise. 

Prosseguindo, o quarto capítulo apresenta todos os resultados obtidos e uma breve discussão e 

o quinto capítulo a conclusão com sugestões para análises futuras. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão abordadas as características do processo RECTISOL® e das 

colunas utilizadas no mesmo, como tipos de pratos e recheios, parâmetros de projetos e 

funcionamento. A destilação e absorção de gás foram as primeiras e as mais comuns operações 

de transferência de massa entre gás e líquido. As colunas mais utilizadas são as de prato e as 

empacotadas. (GREEN e PERRY, 2008). Além disso, também serão expostos aspectos da 

estimativa de custo via correlação. 

 

 

2.1. O PROCESSO RECTISOL® 

  

2.1.1 Histórico 

 

A primeira unidade de RECTISOL® foi inciada em 1955 na cidade de Sasolburg, 

África do Sul. Nas décadas de 1970 e 1980 a gaseificação de resíduo de petróleo se mostrou 

um grande campo de aplicação dessa tecnologia. 

Nos dias de hoje, o RECTISOL® atinge uma ótima qualidade de gás de síntese em 

um único processo, apesar de haver no mercado tecnologias alternativas de remoção de 

compostos de enxofre e gás carbônico. No entanto, ele é o único processo capaz de remover 

todos os outros contaminantes presentes no gás bruto específico da gaseificação de carvão e 

resíduo de petróleo, que podem estar presentes na ordem partes por bilhão (ppb). (LURGI, 

2010) 
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2.1.2 Atuação 

 

Os principais componentes úteis de um gás de síntese são os compostos hidrogênio 

e monóxido de carbono. Dependendo da matéria prima e do método de gaseificação, o gás bruto 

pode ter de 3% a 40% de gás carbônico em sua composição, além de pequenas frações de 

metano, água, nitrogênio, argônio e traços de sulfeto de hidrogênio, sulfeto de carbonila, cianeto 

de hidrogênio, amônia, carbonilas de ferro e níquel, formadores de gomas, dissulfeto de 

carbono, mercaptanos, tiofenos, naftaleno, sulfetos orgânicos e hidrocarbonetos pesados. 

(LURGI, 2010) 

Para se obter a qualidade de gás necessária para que ele possa ser utilizado como 

matéria prima para síntese, como a de amônia, de metanol ou no processo Fischer-Tropsch, 

essas impurezas devem ser removidas, principalmente os contaminantes traços, que 

habitualmente são erradicados. 

Um gás de síntese deve ter os requisitos típicos de pureza: 

• Concentração de enxofre total inferior a 0,1 ppm em volume. 

• Concentração de gás carbônico de 2 ppm até 3% em volume, dependendo do 

tipo de síntese. 

Os compostos de enxofre, cianetos e amônia devem compor uma corrente mais 

concentrada possível, de forma que facilite o tratamento posterior. Já a de gás carbônico deve 

estar limpa o suficiente para ser descartada na atmosfera. Se o gás carbônico for utilizado como 

matéria prima em outro processo, como síntese da uréia ou na produção de alimentos, ele deve 

ser recuperado em uma corrente altamente concentrada, pura e seca. 

Assim, um sistema de purificação de gás deve: 

• Remover os contaminantes traços 

• Realizar uma profunda dessulfurização 

• Promover a secagem 

• Separar o gás carbônico 

• Purificar o gás carbônico 

Com outras tecnologias, podem ser utilizadas até seis processos separados para 

alcançar o objetivo, o RECTISOL® fornece uma tecnologia integrada em uma única planta. 

(LURGI, 2010) 

 

 



18 
 

 

2.1.3 Absorção Física 

  

O processo RECTISOL® utiliza metanol refrigerado como solvente para absorção 

física. Processos baseados nesse tipo de interação são indicados quando se possui uma grande 

quantidade de contaminantes ácidos presentes no gás bruto, já que são capazes de reduzir esses 

elementos a valores na ordem de ppm e a um baixo custo. (DREYER, 2011) 

Essa categoria de processo fundamenta-se na pressão parcial dos contaminantes 

dentro da corrente. Quanto maior a pressão parcial, maior será a quantidade de impurezas a 

serem carreadas juntamente com o solvente. Diferente da absorção química, a absorção física 

ocorre em apenas uma etapa: a dissolução dos elementos indesejados na corrente líquida do 

solvente. (DREYER, 2011) 

Após a absorção das impurezas, elas são dessorvidas através da redução da pressão 

do solvente, extração e, caso seja necessário, fervura do solvente. Os hidrocarbonetos pesados 

são recuperados em uma outra fase de extração. 

Quando um solvente adequado é escolhido, torna-se possível alcançar a seletividade 

entre gás sulfídrico e gás carbônico. Para o metanol, a solubilidade dos componentes a serem 

removidos varia consideravelmente, conforme a Figura 2.1 (LURGI, 2010) 

Figura 2.1 – Coeficiente de absorção de vários gases em metanol. 

 

Fonte: LURGI (2010) 
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Assim, por possuir um coeficiente de absorção sensivelmente maior que o do gás 

carbônico, o sulfeto de hidrogênio pode ser concentrado em uma corrente, mesmo que a 

proporção de H2S/CO2 no gás bruto seja desfavorável. Além disso, as solubilidades dos 

componentes traços são bem maiores que as dos gases expostos na Figura 2.1, o que torna 

possível removê-los em uma fase de pré-lavagem. (LURGI, 2010) 

 

2.2.  COLUNA DE PRATOS 

 

2.2.1 Definição 

 

Uma coluna de pratos consiste em uma área de borbulhamento e o downcomer. O 

líquido desce do prato acima pelo downcomer até a área de borbulhamento, onde ele entra em 

contato que com o gás que ascende através de perfurações na bandeja, formando uma espuma. 

Uma espécie de vertedouro com saída lateral ao lado da área de borbulhamento ajuda a manter 

o nível de líquido no prato. (GREEN e PERRY, 2008) 

 

O espaçamento entre as bandejas é determinado pela necessidade de limitar o 

arraste de uma bandeja para a outra, sendo assim relacionado com a velocidade do vapor e do 

diâmetro do vaso. Por questões de acessibilidade aos pratos para manutenção periódica, 

geralmente o espaçamento utilizado é de 20 a 24 polegadas. Assim, os trabalhadores podem se 

mover entre as sessões através de sessões removíveis e têm espaço suficiente para executar o 

serviço.  Pela mesma razão, o diâmetro mínimo do prato é de 30 polegadas. (WALAS, 1990) 

Os cascos das torres podem ser de materiais ferrosos, não-ferrosos, ligas de aço 

inoxidável ou revestidos, tais como aço revestido por monel. A velocidade dos vapores que flui 

através dos furos e ranhuras acentua os problemas de erosão e corrosão, e como consequência 

as partes internas são de materiais inoxidáveis, como ligas de aço, monel ou níquel. Além disso, 

as colunas devem seguir alguns padrões estruturais em seu projeto, como suportar ventos de até 

161 km/h (100 mph) e a sua fundação sustentar seu peso completo, com isolamentos externos, 

tubulações, escadas, etc, além da massa de água (ou outro fluido). (LUDWIG, 1997) 
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2.2.2 Funcionamento 

 

Em uma coluna de pratos, o vapor ascendente e o líquido descendente, que 

atravessam a coluna em contracorrente, mantém contato entre si em diversos andares, nomeados 

de pratos ou bandejas. O líquido mantém uma trajetória horizontal sobre o prato, já o vapor, 

que possui uma trajetória vertical na coluna, atravessa a bandeja por meio de orifícios e 

borbulha no líquido, promovendo uma homogenização eficiente. Esse contato líquido-vapor é 

totalmente caótico e aleatório, o que leva a formação de uma espuma, caracterizada como a 

mistura complexa de jatos, com a formação e circulação de bolhas conforme demonstra a Figura 

2.2. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 

 

Figura 2.2 – Funcionamento de uma coluna de pratos. 

 

 Fonte: adaptado de AZEVEDO e ALVES (2013 

 

Dessa forma, a composição do líquido varia na altura, porém pode apresentar uma 

variação considerável em função do diâmetro, e como consequência apresentar um perfil de 

concentrações. Após um certo tempo de residência, em que se assegura uma eficiente 

transferência de massa, o líquido acumula e transborda pelo vertedouro ou dique, onde é 

conduzido através do downcomer por gravidade ao prato inferior, local em que ocorre um 

processo semelhante ao descrito. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 
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Entretanto, existem pratos sem a presença de vertedores e downcomers. Nesse tipo 

de prato, chamado de fluxo duplo, o líquido e o vapor utilizam o mesmo orifício para avançar 

de uma bandeja para a outra. Em geral, esse fluxo ocorre na forma de pulsos, passando em um 

momento vapor e em outro líquido, sendo rara sua passagem simultânea. Em grandes diâmetros 

(maiores que 2,5 metros) os pulsos geram vibrações e instabilidade nos pratos, onde se 

desenvolveu uma bandeja com o piso ondulado para se minimizar tais efeitos. Apesar da baixa 

eficiência se comparado aos pratos com downcomers, os pratos de fluxo duplo são mais 

resistentes ao entupimento e corrosão, devido a maior abertura de seus orifícios, além de 

possuirem um menor custo de instalação e manutenção. A Figura 2.3 apresenta um prato de 

fluxo duplo. (GREEN e PERRY, 2008) 

 

 

Figura 2.3 – Um prato de fluxo duplo (sem downcomer). 

 

Fonte: LUDWIG (1997) 

 

Para se evitar problemas de funcionamento, as vazões de líquido e vapor dentro da 

coluna não podem ser insuficientes e nem excessivas. A Figura 2.4 define um esquema de 

operação em função das vazões. 
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Figura 2.4 – Características de operação de uma coluna de pratos. 

 

Fonte: adaptado de AZEVEDO e ALVES (2013) 

 

O domínio da operação, que inclui o ponto ótimo de funcionamento, é controlado 

pelas vazões de líquido e vapor, que em caso de descontrole pode comprometer toda a 

viabilidade da coluna. Para se obter uma operação satisfatória e evitar problemas, deve-se 

permanecer na zona sombreada e, se possível, próximo ao ponto ótimo. (AZEVEDO e ALVES, 

2013) 

Segundo Azevedo e Alves (2013), as principais anomalias que podem ocorrer são: 

• Gotejamento: A velocidade de ascensão do vapor é tão baixa que o líquido 

começa a gotejar pelos orifícios, o que leva a uma significante perda de 

eficiência. 

• Despejo: Um gotejamento severo como consequência da baixa vazão de líquido. 

Ou seja, o líquido escoa pelos orifícios e não pelo downcomer. 

• Coalescência de bolhas: A vazão de líquido é tão baixa que pode provocar a 

junção de bolhas, que como consequência prejudica a área de transferência de 

massa e, assim, a eficiência. 

• Arraste excessivo de gotículas: O vapor arrasta consigo uma enorme quantidade 

de gotículas para o prato superior, 
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• Inundação do tipo I: A espuma instável atinge a bandeja superior, aumentando a 

quantidade de líquido que sobe na coluna. Como consequência há um aumento 

do nível do líquido no downcomer até que não ocorra mais escoamento 

suficiente. 

• Inundação do tipo II: A perda de carga entre os pratos é tão alta que o nível de 

líquido no downcomer atinge a bandeja superior, cessando o escoamento. 

 

2.2.3 Tipos de pratos 

 

Os pratos podem ser classificados em três categorias: perfurados, valvulados e 

borbulhadores. A Figura 2.5 esquematiza como é o fluxo de vapor em cada tipo. 

 

Figura 2.5 – Fluxo de vapor nos diferentes tipos de pratos. 

 

a) Perfurado. b) Valvulado. c) Borbulhador 

Fonte: adaptado de AZEVEDO e ALVES (2013) 

 

Os pratos perfurados são os mais simples entre as três categorias, possuindo 

orifícios circulares de diâmetro entre 3 e 12 mm. A área perfurada ocupa de 5 a 15% da bandeja. 

Evita-se o gotejamento do líquido através dos orifícios para o prato inferior através de uma 

velocidade suficiente de ascensão do vapor. Já o nível do líquido é garantido por um dique. 

(AZEVEDO e ALVES, 2013) 

De acordo com Ludwig (1997), as bandejas perfuradas possuem uma eficiência tão 

alta quanto aos pratos borbulhadores, desde que sua capacidade esteja acima de 60%. Abaixo 

desse valor a eficiência torna-se inaceitável. São aplicadas a sistemas onde a alta capacidade do 

projeto possa ser mantida em serviço contínuo, tornando-se inadequadas para colunas que 

operam com cargas variáveis. Um exemplo de prato perfurado é exposto na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Prato perfurado 

 

Fonte: GREEN e PERRY (2008) 

 

Como consequência do seu baixo custo, os pratos com orifícios frequentemente são 

a primeira escolha em um projeto, porém, em colunas modernas, os pratos valvulados estão 

ganhando espaço devido a sua flexibilidade. Por possuir uma válvula que se desloca na vertical 

sobre as aberturas, essa categoria de prato pode operar com uma maior gama de vazão de vapor, 

com um custo cerca de 20% superior ao prato perfurado. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 

O deslocamento da válvula depende apenas da vazão de vapor e tem como objetivo 

controlar a abertura, garantindo que não ocorra gotejamento. Como uma alternativa de baixo 

custo a este sistema, existem os pratos com vávulas fixas. Nesse tipo de bandeja, o fluxo de 

vapor é orientado paralelamente ao do líquido, e o fato das saídas de vapor serem laterais 

diminui a altura da espuma e o arraste das gotículas. Essa categoria apresenta uma maior 

capacidade, eficiência, robustez mecânica e resistência a entupimentos em comparação aos 

pratos perfurados. As válvulas possuem diversas dimensões, onde as menores demonstram 

menos perda de carga. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 
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Um exemplo de prato valvulado é ilustrado na Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 - Prato valvulado.  

 

 

Fonte: LUDWIG (1997) 

 

Por fim, a última categoria de pratos são os borbulhadores, expostos na Figura 2.8. 

Esses pratos foram muito utilizados por cerca de um século, porém como consequência do seu 

alto custo e dificuldades de limpeza, vêm sendo gradualmente substituídos pelas bandejas 

perfuradas e valvuladas. O funcionamento dos borbulhadores consiste de uma pequena chaminé 

coberta por uma campânula com orifícios. O vapor sobe pela chaminé e é forçado pelas 

perfurações da campânula, sendo disperso em pequenas bolhas ao entrar em contato com o 

líquido. Quando não há uma vazão de vapor suficiente, a campânula permanece em repouso 

sobre a chaminé, tampando-a. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 
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Figura 2.8 – Prato borbulhador. 

 

Fonte: LUDWIG (1997 

O livro de Azevedo e Alves (2013) expõe que, se respeitadas algumas condições, 

os pratos borbulhadores apresentam um bom desempenho e garantem uma operação líquido-

vapor estável. Essas condições são: 

• O vapor deve circular apenas pelos orfícios ou região aberta do prato entre os 

downcomers. 

• O líquido se move de prato para prato somente pelos downcomers. 

• O líquido não deve gotejar pelas perfurações e nem ser arrastado pelo vapor para 

os pratos superiores. 

• O vapor não pode ser transportado e nem borbulhar no líquido que sai pelo 

downcomer. 

Respeitando essas condições, a operação prossegue sem problemas. 
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2.3. COLUNAS DE RECHEIO 

 

2.3.1 Definição 

 

Colunas de recheio são equipamentos que possuem um casco, geralmente 

cilíndrico, cujo interior é ocupado por um recheio que tem como objetivo proporcionar um 

contato mais íntimo e eficiente entre as fases líquido e vapor, aumentando a área de 

transferência de massa. O recheio pode ser constituído por peças de diferentes formas e 

pequenas dimensões, chamados de enchimento aleatório, ou por blocos compactos com uma 

estrutura bem definidas, chamados de enchimento estruturado. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 

O casco pode ser de metal (aço, alumínio ou materiais não-ferrosos), plástico, 

madeira ou qualquer material que seja necessário. Além disso a torre pode apresentar 

revestimentos internos que podem ser de borracha, plástico ou tijolo, que são projetados de 

acordo com a temperatura e condições corrosivas. (LUDWIG, 1997) 

 

 

2.3.2 Funcionamento 

 

Em uma coluna empacotada, a transferência de massa ocorre entre o líquido e o 

vapor ao longo da coluna nas zonas com recheio. A eficiência desse processo depende de 

diversos fatores, os mais importantes são a carga da coluna e a distribuição de líquido. O líquido 

circula por gravidade e forma uma película que cobre as peças do enchimento. Já o vapor, 

movimenta-se pelo espaçamento entre as peças e pelo interior das mesmas. (GREEN e PERRY, 

2008). 

A quantidade de líquido necessária para assegurar a sua circulação por gravidade 

contra a vazão de vapor é chamado de holdup ou retenção total. O holdup aumenta em função 

da vazão de líquido, porém é independente da vazão de vapor até o ponto de carga, como 

exposto na Figura 2.9. Nesta figura há a representação do holdup para diferentes vazões de 

líquido (L’i) em função da vazão de vapor (G’). (AZEVEDO e ALVES, 2013) 
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Figura 2.9 – Representação do holdup em função da vazão mássica de vapor (G’). Os fluxos 

mássicos de líquido são representados por L’, sendo L’1< L’2 < L’3 < L’4. 

.  

Fonte: AZEVEDO e ALVES (2013) 

 

O ponto de carga é a velocidade superficial de vapor abaixo da qual o holdup 

aumenta rapidamente, devido à ocupação dos vazios do recheio pelo líquido. Acima dessa 

velocidade, a fase vapor é contínua. Já abaixo desse valor, o líquido acumula-se e começa a 

carregar o leito, o que provoca uma acentuada queda de pressão. Finalmente, atinge-se uma 

velocidade de vapor na qual a fase líquida é contínua, com os vazios totalmente preenchidos e 

a coluna passa a funcionar como uma coluna de borbulhamento. Nesse momento, a coluna está 

inundada e é muito difícil manter uma operação estável com a queda de pressão aumentando 

rapidamente. Dessa forma, para uma boa operação da coluna é necessário se manter antes do 

ponto de carga. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 

Um dos mais importantes fatores para o bom funcionamento de uma coluna é a 

distribuição do líquido. Uma boa coluna do ponto de vista do processo pode ter sua eficácia 

reduzida mediante a uma má distribuição do líquido em sua seção de recheio, levando a 

formação de caminhos preferenciais. Para se evitar esse problema, pode-se utilizar bicos de 

pulverização de diversos tipos nas alimentações para se obter uma melhor distribuição. 

(LUDWIG, 1997) 
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De acordo com Azevedo e Alves (2013), para uma operação sem problemas 

algumas regras devem ser seguidas: 

• O vapor deve ser distribuído de modo uniforme ao longo da seção reta da coluna. 

• É necessário um bom projeto de distribuidores e redistribuidores. 

• Para vazões de vapor de até 15 m³/min, utilizar recheios de até 1 polegada; para 

vazões acima de 55 m³/min, utilizar recheios de 2 polegadas. 

• Em colunas com cerca de 1 m de diâmetro, deixar espaçamento de 1,2 m entre 

o enchimento e o topo para uma boa circulação do vapor. 

 

 

2.3.3 Tipos de recheios 

 

Existem diversos tipos de recheios disponíveis para uma coluna recheada. Essa 

variedade confere à coluna uma grande flexibilidade para se adaptar às substâncias e às 

características do processo. 

Os enchimentos aleatórios sofreram diversas modificações e melhorias ao longo 

dos anos e, como consequência possui uma variedade de formas, dimensões e materiais. Eles 

podem ser classificados por gerações. O recheio de primeia geração foi desenvolvido entre os 

anos de 1907 e 1950, o de segunda geração entre 1950 e 1970 e, por fim, o de terceira geração 

criado a partir de 1970. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 

As peças de primeira geração mais utilizadas são os anéis de Raschig, selas de Berl, 

anéis de Pall e as Tellerettes, expostas na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Enchimentos aleatórios de 1ª e 2ª gerações. 

 

a) Anel de Raschig. b) Anel de Pall. c) Tellerette. d) Sela de Berl. e) Sela Intalox. f) Anel de Nutter. 

Fonte: adaptado de AZEVEDO e ALVES (2013) 

 

As peças de terceira geração são produzidas com uma grande variedade de formas 

e de materiais. Assim, estão substituindo aos poucos os recheios tradicionais, já que apresentam 

uma maior área específica e como consequência uma maior área de transferência de massa. 

Exemplos dessa nova geração estão na Figura 2.11. (AZEVEDO e ALVES, 2013) 

 

Figura 2.11 – Enchimentos aleatórios de 3ª geração.  

 

a) Anel de Nutter. b) Super anel de Raschig. c) Intalox de alto desempenho. 

Fonte: adaptado de AZEVEDO e ALVES (2013) 
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Neste trabalho, a coluna de recheio possui anéis de Pall. Esse anel é composto por 

furos nas laterais e encurvamentos para o centro do mesmo, o que confere uma maior circulação 

de fluidos e consequentemente uma menor perda de carga. Essa peça é apresentada com mais 

detalhes na Figura 2.12. (LUDWIG,1997) 

 

Figura 2.12 – Anel de Pall. 

 

Fonte: LUDWIG (1997) 

 

Em seu livro, Ludwig (1997) informa diversas propriedades do anel de Pall, que 

podem ser visualizadas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Propriedades Físicas dos anéis de Pall. 

 

Tamanho 

(in) 

Espessura 

da Parede 

(in) 

Diâmetro 

Externo e 

Comprimento 

(in) 

Quantidade 

aproximada 

por ft³ 

Peso 

aproximado 

por ft³ 

Superfície 

aproximada 

(ft²/ft³) 

Percentagem 

de espaço 

livre 

METAL (Aço Carbono) 

⅝ 26 gauge ⅝ 6640 29 110 90,2 

1 24 gauge 1 1440 32 63 93,8 

1 ½ 22 gauge 1½ 377 23,5 39,2 95,3 

2 20 gauge 2 180 22 31,1 96,4 

PLASTICO (Polipropileno) 

⅝  ⅝ 6640 4,5 110 88 

1  1 1440 4.5 63 90 

1 ½  1½ 377 4,2 39 90,5 

2  2 180 4,2 31 91 

CERÂMICA (Porcelana) 

2 ¼ 2 164 38 29 74 

3 ⅜ 3 49 40 20 74 

Fonte: LUDWIG (1997) 
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O enchimento estruturado é de concepção mais atual e também está disponível em 

diversas formas, materiais e tamanhos. Esse tipo de recheio possui perdas de carga muito 

menores que o enchimento aleatório e uma maior eficiência, porém possui um custo bem mais 

alto. A Figura 2.13 apresenta alguns dos recheios estruturados mais utilizados. (AZEVEDO e 

ALVES, 2013) 

 

Figura 2.13 – Blocos de recheio estruturado.  

 

a) Vários. b) BX. c) Mellapak. d) Mellapak Plus. 

Fonte: AZEVEDO e ALVES (2013) 

 

 

 

2.4        ESTIMATIVAS DE CUSTOS VIA CORRELAÇÃO 

 

Na análise de processos industriais, tanto para o desenvolvimento, modificação e 

implementação de plantas, efetuam-se cálculos preliminares para estimar os custos envolvidos. 

Para tanto, correlações que relacionam o custo de um equipamento em função de algumas de 

suas características são amplamente utilizadas e difundidas.  

Entre os custos que podem ser previstos, estão o CAPEX (Capital Expenditure) e 

OPEX (Operational Expenses). O CAPEX representa os custos de investimentos realizados 

para a aquisição ou melhoria de ativos não consumíveis como equipamentos e instalações. Já o 

OPEX se refere aos custos do dia-a-dia para manter a produção da planta. 
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Este trabalho visa estimar o custo de alguns dos equipamentos envolvidos no 

processo RECTISOL® de lavagem de gás de síntese e, portanto, limita-se ao CAPEX. 

A precisão de uma estimativa de custos depende de fatores como a quantidade e 

qualidade de informações disponíveis. A AACE (Association for Advancement oof Cost 

Engineering) classifica as estimativas de custos em classes, dependendo no nível de 

detalhamento do projeto. Cada classe possui métodos próprios, com diferentes precisões. 

O uso de correlações é costumeiramente feito em cálculos preliminares e 

apresentam baixa precisão, entre -15% a 30% (TURTON et al., 2003) 

 

Tabela 2.2 – Classificação de estimativas de custo. 

Classe da Estimativa Definição do projeto (%) Propósito da estimativa 

Classe 5 0% a 20% Seleção; Viabilidade 

Classe 4 1% a 15% Estudo conceitual; Viabilidade 

Classe 3 10% a 40% Autorização de orçamento; 
Controle 

Classe 2 30% a 70% Controle; Proposta 

Classe 1 

 

50% a 100% Checar a estimativa; Proposta 

                                   Fonte: TURTON et al. (2003) 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se na simulação de um processo de 

lavagem de gás de síntese usando um programa computacional para, a partir dessa simulação, 

extrair informações e parâmetros necessários para uma análise de custos feita por meio de 

procedimentos de estimativa amplamente utilizados, que constam em heurísticos e handbooks 

de Engenharia Química.  

Este capítulo pretende apresentar como foram realizados a simulação e a estimativa 

de custos. Resultados e discussão estão apresentados nos próximos capítulos. 

 

 

3.1. METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO DO PROCESSO 

 

Para analisar a lavagem de gás de síntese decidiu-se por reproduzir uma simulação 

da literatura no software UNISIM®, estando esse disponível e licenciado para utilização no 

Laboratório de Controle e Simulação de Processos do Departamento de Engenharia Química e 

Petróleo da Universidade Federal Fluminense. O básico para a utilização desse software foi 

aprendido em parte da disciplina de SIMULAÇÃO DE PROCESSOS, que faz parte do 

currículo obrigatório do curso de Engenharia Química dessa Universidade. 

O processo simulado é uma versão simplificada do RECTISOL® proposto por Shi 

(2014) no livro “Reactor and Process Design in Sustainable Energy Technology”. Para fins 

didáticos, nela apenas a remoção de CO2 da corrente gasosa derivada do processo IGCC (ciclo 

combinado com gaseificação integrada) de Kellog-Rust-Westinghouse (Figura 3.1) é efetuada, 

deixando a remoção de H2S e outras impurezas de fora da análise. (SHI, 2014) 
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Figura 3.1 – O processo IGCC de Kellog-Rust-Westinghouse. 

 

Fonte: adaptado de SHI (2014) 

 

 

3.1.1 Estudo de caso 

 

Caso proposto: Remoção de CO2 de gás de síntese pelo processo RECTISOL® 

Conforme proposto por Shi (2014), três etapas básicas constituem o processo: 

• Remoção de água 

• Absorção 

• Separação do CO2/Metanol 

O gás de síntese a ser tratado é composto de monóxido e dióxido de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, água, metano, argônio e amônia em proporções descritas no próximo 

item. 

A seção de remoção de água engloba um trocador de calor que reduz o gasto 

energético da planta reaproveitando correntes de processo, um vaso de pressão separador de 

fases e uma coluna de destilação. Essa etapa é responsável pelo pré-tratamento do gás e da água 

do processo. 

 A próxima etapa, de absorção, é realizada em uma coluna onde o solvente 

utilizado é metanol a frio. A corrente de fundo segue para uma bateria de vasos de pressão para 

maximizar o desempenho da separação do CO2. 

A terceira e última etapa ocorre na seção de stripping onde há uma purificação do 

metanol para reaproveitamento com separação do CO2 em mais uma coluna de destilação. 

O processo é todo otimizado de forma a se obter maior aproveitamento energético 

e maior rendimento. (SHI, 2014) 

O próximo item desse trabalho apresenta e detalha as condições e parâmetros da 

planta obtida via simulação. 
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Figura 3.2 – Processo RECTISOL® simplificado para lavagem de gás de síntese. 

 

Fonte: adaptado de SHI (2014) 

 

O UNISIM® apresenta uma interface gráfica de fácil entendimento como 

exemplificado na Figura 3.3 e possui ferramentas que simulam equipamentos e operações 

unitárias, bastando que se tenha conhecimento dos parâmetros do processo e seu fluxograma 

sem necessidade de desenvolvimento de modelos matemáticos “à mão”. 

 

Figura 3.3 – Interface gráfica da “paleta” de equipamentos e operações unitárias do 

software UNISIM®. 

 

Fonte: interface do UNISIM® 
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3.2. PLANTA DO PROCESSO RECTISOL® PARA REMOÇÃO DE CO2  

 

O fluxograma simplificado de processo da planta obtido via simulação está 

apresentado completo na Figura 3.7. O software UNISIM® possibilita a escolha de um pacote 

termodinâmico que determina os modelos matemáticos e equações de estado utilizados para 

cálculo de propriedades das substâncias envolvidas no processo tanto em estado líquido como 

vapor, bem como quando puras, diluídas ou em misturas. 

Exemplificando, entre os pacotes mais conhecidos disponíveis na versão utilizada 

do software estão: Margules, UNIQUAC, UNIFAC, NRTL, Peng Robinson, SRK entre outros.   

Para a simulação realizada nesse trabalho foi escolhido o pacote termodinâmico 

Sour SRK conforme determinado por Shi (2014) na literatura utilizada. Esse pacote combina o 

modelo de Soave Redlich Kwong e o modelo de WILSON API e é geralmente aplicado em 

processos que envolvem gases ácidos, água e hidrocarbonetos. 

 

3.2.1 Seção de Remoção de Água 

A figura 3.4 apresenta parte do fluxograma do processo que faz parte da seção de 

remoção de água. 

Figura 3.4 – Fluxograma da seção de remoção de água em destaque no UNISIM®. 

 

Fonte: interface do UNISIM® 

 

O gás a ser tratado é alimentado a uma vazão de 7.990 kmol/h a uma temperatura 

de 18,3°C e uma pressão de 1.724 kPa contendo 24,62% de CO2, 31,86% de H2, 41,48% de N2, 

0,35% de H2O, 0,73% de CH4, 0,5% de argônio, 0,44 % de CO, e 0,02% NH3 e traços de H2S 

e HCl.   
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Esse gás é misturado com uma corrente de reciclo de 99,91% de metanol a 

temperatura de -43,25 ° C e 1.724 kPa proveniente de uma mistura da corrente de fundo da 

coluna de stripping e metanol puro sendo pré-resfriado em seguida em um trocador saindo a -

21,26°C e 1.655 kPa. Essa corrente entra em um vaso separador de fases isotérmico a 1.655 

kPa de onde saem uma corrente líquida com 88,85% de metanol, 9,1% de CO2, 1,86% de H2O 

e traços de H2, metano, NH3 e argônio e uma corrente gasosa com 23,38% de CO2, 32,35% de 

H2, 42,34% de CO2 e traços de argônio e metano.  

A corrente líquida é alimentada no 5º prato de uma coluna de destilação de 10 pratos 

e pressão de operação de 344,7 kPa. O produto de topo sai a uma vazão de 1464,5 kmol/h a 

97,96°C e é composto de 90,34% de metanol, 9,36% de CO2, 0,12% de H2O e traços de H2, 

metano, NH3 e argônio. O produto de fundo sai a 116,27 °C e é composto de 65,14% de H2O e 

34,86% de metanol e é considerado água de descarte. 

 

3.2.2 Seção de Absorção 

A figura 3.5 apresenta parte do fluxograma do processo que faz parte da seção de 

absorção. 

Figura 3.5 – Fluxograma da seção de absorção em destaque no UNISIM®. 

 

Fonte: interface do UNISIM® 

 

 A corrente gasosa proveniente do separador de fases da seção de remoção de 

água é alimentada a uma coluna de absorção de gases de 15 pratos e pressão de operação de 

1.620 kPa.  
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A essa coluna é adicionada no 15° prato uma corrente de reciclo de vazão de 21.246 

kmol/ h e temperatura de -57°C composta de 99,98% de metanol 0,015% de H2O e traços de 

CO2 e NH3 que é resfriada previamente em dois trocadores de calor e é proveniente do último 

vaso de pressão da bateria de 3 vasos.  

No fundo também é adicionada uma corrente de vazão de 3 kmol/h com 99,98% de 

metanol e 0,02% de H2O a -57°C proveniente de uma corrente de reciclo que sai do primeiro 

vaso de pressão da bateria de flashes. 

O produto de fundo da coluna sai a -43,28 °C a uma vazão de 23.104 kmol/h e segue 

para uma bateria de flashes isotérmicos de pressões decrescentes na ordem de 1.379 kPa, 689,2 

kPa e 137,6 kPa a temperaturas de - 43,17º C, - 42,90 °C e - 44,39 °C respectivamente e que 

operam a 50% do volume. A corrente gasosa do segundo vaso da bateria vai para o trocador da 

seção de remoção de água e é utilizada no pré-resfriamento da corrente de alimentação do 

separador de fases. 

 O produto de topo dessa coluna é o gás limpo, que sai com vazão de 5.970,5 

kmol/h a -57 °C e é aquecido no trocador de pré-aquecimento da seção de remoção de água 

saindo a -0,67 °C. 

 

3.2.3 Seção de Stripping 

A figura 3.6 apresenta parte do fluxograma do processo que faz parte da seção de 

stripping 

Figura 3.6 – Fluxograma da seção de stripping em destaque no UNISIM®. 

 

Fonte: interface do UNISIM® 



40 
 

 

 A corrente de fundo do último vaso de pressão da seção de absorção de 22.760 

kmol/h, composta de 93,33% de metanol, 6,65% de CO2 e 0,02% de H2O a -44,39 °C é pré-

aquecida em um trocador de calor até 46 °C. 

Essa corrente segue para ser alimentada no 12° prato de uma coluna de destilação 

de 17 pratos com pressão de operação de 101,4 kPa. É feita uma alimentação lateral composta 

pela corrente de topo da coluna da seção de remoção de água, rica em metanol.  

O produto de fundo da coluna sai a uma vazão de 22.370 kmol/h a 66,98 °C e segue 

para um misturador onde vai se juntar a uma corrente de metanol puro e ser bombeada para o 

trocador utilizado no pré-aquecimento da corrente de alimentação da coluna e vai para o 

misturador inicial da seção de remoção de água.  

O produto de topo tem uma vazão de 1.865,1 kmol/h a 21,83 °C e é composto de 

88,50% de CO2, 11,29% de metanol e traços de CO, H2, N2, argônio, metano e NH3. Essa 

corrente vai para um misturador que recebe também a corrente gasosa dos dois últimos vasos 

de pressão da bateria da seção de absorção. Esse misturador tem como saída uma corrente de 

89,3% de CO2, 9,56% de metanol, 0,16% de H2, 0,12% de metano, 0,71% de N2 e traços de 

CO, argônio e NH3. 
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3.3.  SIMULAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS 

 

Na planta de processo, os equipamentos mais característicos e responsáveis por 

maior parte do custo final são as colunas. Portanto, optou-se por abordar nesse trabalho a 

estimativa de custos da coluna de absorção presente na seção de absorção e das colunas de 

destilação presentes nas seções de remoção de água e de stripping. O software UNISIM® 

permite que se obtenha as bases para o dimensionamento dos equipamentos da planta do 

processo.  

A Figura 3.8 mostra o ambiente de simulação das colunas do processo. 

 

Figura 3.8 – Interface gráfica da coluna de absorção e da coluna de destilação para remoção de água 

do processo RECTISOL® no UNISIM® 

 

Fonte: interface do UNISIM® 

 Cada coluna é calculada individualmente pelo software através do sistema de 

equações MESH. As equações são resolvidadas num loop interno com modelos de entalpia e 

equilíbrio simplificados pelo método HYSIM Inside-Out de solução (padrão do UNISIM) que 

atualiza num loop externo o modelo termodinâmico simples com um rigoroso (pacote escolhido 

– Sour SRK). A Figura 3.9 apresenta as configurações pré-determinadas no Solver das colunas 

que não foram alteradas por esse trabalho como tolerância de 10-5
 para erros de equilíbrio das 

iterações. 
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Figura 3.9 – Configurações do Solver da coluna de absorção, mesmas utilizadas nas 

outras colunas do processo. 

 

Fonte: dados do UNISIM® 

 

Com o intuito de fazer deste trabalho uma análise mais completa (principalmente 

na parte de estimativa de custos) optou-se por considerar cada coluna diferente da outra em 

termos de material e tipo, buscando embasamento para definir cada uma delas. A eficiência dos 

pratos das colunas, no entanto, foi considerada 100% por questões de simplificação visto que 

as estimativas de custo deste trabalho são cálculos preliminares. 

Colunas de absorção utilizadas no processo RECTISOL® comumente são colunas 

de recheio do tipo anéis de Pall. (SINHA e PARAMESWAR, 2012) 

A coluna de destilação da seção de remoção de água foi considerada uma coluna de 

pratos do tipo borbulhadores por receber uma corrente de alimentação rica em água e metanol. 

(JIMOH e WOZNY, 2002) 

A coluna de destilação da seção de stripping recebe uma corrente de alimentação 

rica em CO2 e metanol e foi definida como uma coluna de pratos do tipo valvulados, por 

apresentarem maior flexibilidade e eficiência (AZEDO e ALVES, 2013). 
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3.4. METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS 

 

O dimensionamento das colunas foi feito através do UNISIM®.  O software possui 

ferramentas próprias de dimensionamento de equipamentos como as apresentadas na figura 

3.10. Dentre elas a de dimensionamento de colunas, que calcula alguns parâmetros como altura, 

diâmetro e queda de pressão a partir dos resultados da simulação. 

 

Figura 3.10– Ferramentas de dimensionamento disponibilizadas pelo UNISIM®. 

 

 Fonte: dados do UNISIM® 

 

 As informações dadas pelo software devem ser complementadas para que se 

tenha todos os parâmetros necessários para a estimativa de custos. Um dos cálculos que se faz 

necessário é a do peso do casco da coluna (Ws), que conforme determinado por Mullet et al 

(1981) e exposto por Vatavuk e Neveril (1982) é dado pela Equação 3.1: 

𝑊𝑠 =  𝜋 . 𝐷𝐶 . (𝐻𝐶 + 0,8116 . 𝐷𝐶). 𝑇𝐶  . 𝜌𝐶                                                            (3.1) 

A qual: 

Ws = peso da coluna, lb 

Dc = diâmetro interno da coluna, ft 

Hc = altura da coluna, ft 

Tc = espessura do casco da coluna, ft 

 c = densidade do material do casco, lb/ft3
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Existem diferentes métodos para o cálculo da espessura (Tc). Afim de simplificar e 

obter uma boa estimativa, a escolha desse estudo, foi de utilizar normas da ASME (American 

Society of Mechanical Engineers – Associação Americana de Engenheiros Mecânicos) para o 

projeto de vasos de pressão (ilustrado na figura 3.11) assim como demonstrado por Moss 

(2013). Essa metodologia também foi utilizada por Mullet et al (1981), que fizeram uso de 

equações previstas para projetos de vasos de pressão, que correlacionam a mesma em termos 

da pressão interna, carga do vento e corrosão segundo a Equação 3.2 para pressões internas (P) 

menores que 3000 psi, prática comum para projetos preliminares. 

Também foi feito o uso de outras equações que se baseiam em parâmetros do topo 

e do fundo para garantir que a espessura calculada é a mais correta. 

Para espessura do topo: 

𝑇𝑝 =
𝑃 .  𝑅𝑖

𝑆.𝐸−0.6𝑃
                                                                                                  (3.2) 

A qual: 

Tp = espessura do casco coluna, in 

P = pressão interna de projeto da coluna, psi 

Ri = raio interno da coluna, in 

S = tensão máxima permitida, psi 

E = eficiência da solda  

 

Figura 3.11 – Configuração geral para cascos de vasos de pressão. 

 

Fonte: MOSS (2013) 
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Para espessura do fundo é necessário calcular a espessura para suportar o vento e 

pressões internas e somá-las.  

Para a espessura necessária para aguentar o vento: 

𝑇𝑤 =
0,22 .(𝐷𝑜+18).𝐿𝑡2

𝑆.( 𝐷𝑜)2                                                                                       (3.3) 

A qual: 

Tw = espessura do casco da coluna para suportar o vento, in 

Do = diâmetro externo da coluna, in 

Lt = altura da coluna, in 

S = tensão máxima permitida, psi 

 

Para a espessura necessária para suportar pressões internas: 

𝑇𝑔 =
12 .  𝑃 .  𝑅𝑖

2.𝑆.𝐸+ 0,4 .𝑃
                                                                                                  (3.4) 

A qual: 

Tg = espessura do casco da coluna necessária para aguentar pressões internas, in 

P = pressão interna de projeto da coluna, psi 

Ri = raio interno da coluna, in 

S = tensão máxima permitida, psi 

E = eficiência da solda 

 

A eficiência da solda é um parâmetro dependente do tipo de solda escolhida na 

construção do equipamento. 

A tensão máxima permitida depende do tipo de material de construção utilizado. 

Para este trabalho foram obtidas pelas tabelas do livro de Brownell e Young (1959) e por 

interpolação, quando necessário. 

Com os valores das espessuras calculadas pelas Equações 3.3 e 3.4 é possível 

calcular a espessura de fundo somando ambas. 

𝑇𝑏 = 𝑇𝑤 + 𝑇𝑔                                                                                                (3.5) 

 

No estudo de Mullet et al (1981), para se certificar da segurança do projeto foi 

realizada a adição de um termo de espessura extra para levar em conta efeitos de corrosão. 

Nesse trabalho optou-se por considerar uma margem de segurança conforme a Tabela 3.1 que 

possui os mesmos efeitos práticos. 
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Tabela 3.1 – Margens de segurança típicas para projetos de vasos e seus componentes. 

Peso do componente Porcentagem acrescentada 

W < 50000 lb 10% 

50000 lb < W <75000 lb 8% 

75000 lb < W <100000 lb 6% 

W > 100000 5% 

Fonte: adaptado de MOSS (2013) 

 

 Outro cálculo complementar para se estimar o custo de uma coluna de recheio é 

o volume de recheio, que pode ser calculado através do HETP, sigla em inglês para “Height 

Equivalent to a Theorical Plate”, ou seja, altura equivalente a um prato teórico. Vale citar que 

a altura do recheio é também dependente da eficiência dos pratos que foi considerada 100%. 

 Azeveo e Alves (2013) define HETP como a altura necessária para se obter a 

mesma variação de composição obtida em um andar de equilíbrio. Assim, é possível determinar 

a altura de recheio (Hp) conhecendo-se o número de pratos teóricos (Nt) e o HETP segundo a 

Equação 3.6. 

𝐻𝐸𝑇𝑃 =
𝐻𝑝

𝑁𝑡
                                                                                                                (3.6) 

  

 Através da ferramenta de dimensionamento do software UNISIM® obtém-se o 

HETP selecionando o tipo de recheio utilizado, conforme a Figura 3.12. 
 

Figura 3.12 - Ferramenta de cálculo envolvendo tipos de recheio utilizados 

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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3.5. METODOLOGIA DE DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS 

SECUNDÁRIOS 

 

O dimensionamento de outros equipamentos como trocadores de calor, 

misturadores e tubulação, está de fora do escopo deste trabalho. Para vasos de pressão e bombas 

um dimensionamento preliminar pode ser feito pelo UNISIM® através das mesmas ferramentas 

já apresentadas, fornecendo dados suficientes para os modelos paramétricos de estimativa de 

custos a serem utilizados. 

 

Figura 3.13 - Ferramenta de dimensionamento de vasos de pressão do UNISIM®

 

Fonte: interface do UNISIM® 
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3.6.  METODOLOGIA DE ESTIMATIVA DE CUSTO 

 

Em termos de indústria e equipamentos, pode-se dizer que fazer uma estimativa é 

definir uma quantidade aproximada de material, tempo ou custo necessários para a realização 

de um projeto (CARR, 1988). 

A abordagem escolhida para este trabalho foi a estimativa de custos através de 

modelos paramétricos obtidos por correlações entre variáveis relevantes dos equipamentos, 

características e suas respectivas parcelas de custo. É importante ressaltar que para a obtenção 

de um modelo é necessário uma ligação entre os parâmetros técnicos e o custo.  

A dificuldade geralmente se dá em reproduzir com precisão a realidade, sendo 

necessário principalmente um conjunto relevante de dados previamente recolhidos bem como 

experiência profissional e bom julgamento na hora de decidir quais e como utilizar esses dados 

(CARR, 1988). Este trabalho, no entanto, limita-se apenas a apresentar e fazer uso de equações 

de estimativa de custos de colunas e equipamentos já conhecidas da literatura abordando de 

forma didática os cálculos envolvidos.  

 

3.6.1 Metodologia de Estimativa de Custo das Colunas do Processo 

 

O estudo de Mullet et al. (1981) para o cálculo do custo estimado de colunas de 

destilação e absorção utilizou dados de custo de 200 torres de destilação e 200 torres de 

absorção (Figura 3.14) incluindo o tipo de material, extensões, pressão de projeto e número de 

pratos. Foi observado que o custo do casco (incluindo saias, bocais e flanges) é correlacionado 

de forma satisfatória a tanto com o peso da torre quanto o peso do próprio casco.   
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Figura 3.14 – Correlação dos dados de custo de colunas de aço carbono. 

 

a) destilação. b) absorção.  

Fonte: adaptado de MULLET et al. (1981) 

 

Assim, foi possível obter equações base para o cálculo do custo estimado de colunas 

de aço-carbono, tanto de destilação como de absorção.  

Para uma coluna de pratos a Equação 3.7 dá o custo total da coluna: 

𝐶𝑡 =  𝐶𝑏 . 𝐹𝑀 +   𝑁𝑡. 𝐶𝑏𝑡. 𝐹𝑇𝑀. 𝐹𝑇𝑇 . 𝐹𝑁𝑇 +  𝐶𝑝𝑙                                                (3.7) 

 

No qual se observa fatores de correção (FM, FTM , FTT  e FNT) que ajustam o custo 

total de colunas que fujam do padrão analisado pelo estudo para o qual as equações foram 

desenvolvidas, como material utilizado na construção, número e tipo de pratos. Esses fatores 

podem ser calculados ou obtidos para algumas condições nas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 apresentadas 

por Mullet et al. (1981). 

Para a equação de custo total, temos que: 

Ct = custo total da coluna de pratos 

Cb = custo base em aço carbono 

FM = fator de material 

Nt = número de pratos 

Cbt = custo do prato 

FTM = tipo de material do prato 

FTT = tipo de prato 
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FNT = fator relacionado ao número de pratos (quando Nt menor que 20) 

Cpl = custo do flange 

 

Para o custo por prato (Cbt) é calculado conhecendo o diâmetro do prato (D): 

𝐶𝑏𝑡  =  278,38 . 𝑒0,5705 .D                                                                         (3.8) 

 

No qual o diâmetro do prato (D) tem limites superior e inferior de 0,6 m e 4,8 m 

respectivamente. Os mesmos limites se aplicam no cálculo do fator de material do prato (FTM) 

cujas equações estão na Tabela 3.3, necessário para corrigir o custo caso a coluna não seja de 

aço-carbono. 

Para o custo base (Cb) de uma coluna de destilação em aço carbono utiliza-se a 

Equação 3.2, com unidades no SI. O peso do casco (Ws) deve estar em quilogramas (kg) com 

limite inferior de 4090 kg e limite superior de 1060000 kg: 

𝐶𝑏  =  𝑒6,950 + 0,1808 (ln Ws) + 0,02468 (ln Ws)2 + 0,01580 (Lt / Dt) ln (Tb / Tp)                 (3.9) 

 

Para o custo do flange: 

𝐶𝑝𝑙  =  834,86 .  Di0,63316. 𝐿𝑡
0,80161                                                          (3.10) 

 

Os limites inferior e superior para o diâmetro interno (Di) são 0,91 m e 7,32 

respectivamente. Para a altura da coluna (Lt) o limite inferior é 17,53 m e o limite superior 

51,82 m. 

No caso de colunas com número de pratos menor que 20, é necessário um fato de 

correção (FTN) calculado segundo a Equação 3.11: 

𝐹𝑁𝑇 =
2,25

(1,0414)𝑁𝑇                                                                                   (3.11) 

Para uma coluna de absorção, equações análogas são utilizadas. Para o custo base 

(Cb) de uma coluna de absorção utiliza-se a Equação 3.12. O peso do casco (Ws) deve estar em 

quilogramas (kg) com limite inferior de 1930 kg e limite superior de 445000 kg 

 

𝐶𝑏  =  𝑒6,488 + 0,21887 (ln Ws) + 0,02297 (ln Ws)2                                                (3.12)  

Para o custo do flange: 

𝐶𝑝𝑙  =  1017,0 . 𝐷𝑖0,73930. 𝐿𝑡0,70684                                                          (3.13) 
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Os limites inferior e superior para o diâmetro interno (Di) são 0,91 m e 8,23 m 

respectivamente e os limites inferior e superior para a altura da coluna (Lt) são 8,23 m e 12,19 

m respectivamente. 

A qual: 

Ws = peso do casco, kg 

Lt = altura da coluna, m 

Dt = diâmetro da coluna, m 

 

No caso de colunas empacotadas, a equação que fornece a estimativa de custo total 

depende também do volume requerido de recheio e no seu custo por unidade de volume. Dados 

para o custo por unidade de volume fornecidos por Mullet et al (1981)  foram retirados de um 

banco de dados (PIKULIK e DIAZ, 1977), além dessa tabela, outros valores podem ser 

encontrados nos fornecidos por Peters e Timmerhaus (1980). Ambos estão listados na Tabela 

3.5 e 3.6. 

A equação de custo total para uma coluna de recheio se dá: 

𝐶𝑡  =  𝐶𝑏 . 𝐹𝑀 + ( .
𝐷𝑖

2

4
) . 𝐻𝑝. 𝐶𝑝 +  𝐶𝑝𝑙                                                                       (3.14) 

A qual: 

Ct = custo total da coluna de recheio 

Cb = custo base em aço carbono 

FM =fator de material 

Di = diâmetro interno da torre 

Hp = altura do recheio 

Cp = custo do recheio por volume 

Cpl = custo do flange 
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Tabela 3.2 – Fatores de custo por tipo de prato. 

Tipo de prato FTT 

Valvulado 1,00 

Grid 0,80 

Borbulhadores 1,59 

Sieve (com 

downcomer) 

0,85 

Fonte: adaptado de MULLET et al. (1981) 

 

Tabela 3.3 – Fatores de material dos pratos. 

Material FTM 

Aço inoxidável, 304 1,189 + 0,1894 . D 

Aço inoxidável, 306 1,401 + 0,2376 . D 

Carpenter 20CB-3 1,525 + 0,2585 . D 

Monel-400 2,306 + 0,3674 . D 

Fonte: adaptado de MULLET et al (1981) 

 

Tabela 3.4 - Fatores de material. 

Material FM 

Aço inoxidável, 304 1,7 

Aço inoxidável, 306 2,1 

Carpenter 20CB-3 3,2 

Nickel-200 5,4 

Monel-400 3,6 

Incolonel-600 3,9 

Incoloy-825 3,7 

Titânio 7,7 

Fonte: adaptado de MULLET et al (1981) 
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Tabela 3.5 – Custo de recheios por unidade de volume. 

Tipo de recheio US$/m3 

Anéis de Raschig de Cerâmica, 1 in 510 

Anéis de Raschig de Metal, 1 in 840 

Intalox saddles, 1 in 510 

Anéis de Raschig de Cerâmica, 2 in 360 

Anéis de Raschig de Metal, 2 in 600 

Anéis de Pall de Metal, 1 in 840 

Selas Intalox, 2 in 360 

Anéis de Pall de Metal, 2 in 600 

Fonte: adaptado de MULLET et al (1981) 

 

Tabela 3.6 – Outros custos de recheios por unidade de volume. 

Tipo de recheio e material Custo US$/ft3 

Diâmetro do recheio, in 1 1 1/2 2 3 

Anéis de Pall:     

Aço-carbono 24,3 16,5 15,1 - 

Aço inoxidável 92,1 70,3 60,8 - 

Polipropileno 21,9 14,8 13,3 - 

Anéis de Raschig:     

Aço-carbono 30,3 19,8 17,0 13,9 

Porcelana 13,2 10,6 9,7 8,1 

Aço inoxidável 109 82,8 72,9 - 

Selas Berl     

Stoneware 28,1 21,7 - - 

Porcelana 34,5 25,6 - - 

Selas Intalox     

Polipropileno 21,9 - 13,6 7,0 

Porcelana 19,4 14,8 13,3 12,2 

Stoneware 18,2 13,3 12,2 11,0 

Fonte: adaptado de PETERS e TIMMERHAUS (1980) 
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3.6.2 Metodologia de Estimativa de Custo de Equipamentos Secundários 

 

É possível considerar que a planta de lavagem de gás do processo RECTISOL®  

apresenta como equipamentos principais as colunas de absorção e destilação, como 

equipamentos secundários controladores e instrumentos necessários ao processo, sete 

trocadores de calor, quatro vasos de pressão, uma bomba, além de misturadores e toda tubulação 

necessária. 

O intuito deste trabalho é analisar de forma geral o processo e os custos envolvidos 

e para isso foi feita a escolha de dar mais ênfase na metodologia para cálculo de custos dos 

equipamentos principais, as colunas.  Para os equipamentos secundários será feito uma 

abordagem simplificada. Uma delas é baseada em modelos paramétricos através de dados 

obtidos por GUTHRIE (1969). 

A estimativa de custos da tubulação não será calculada por ser dependente da 

organização espacial e do local de instalação da planta, o que não é analisado nesse trabalho.  

Além disso, fica de fora também o cálculo dos controladores e instrumentos, misturadores e 

trocadores (incluindo condensadores e refervedores das colunas) por requererem abordagem 

mais complexa, fora do escopo deste trabalho. 

Conforme obtido por GUTHRIE (1969) é possível calcular o custo base das bombas 

e vasos envolvidos no processo de forma preliminar através das seguintes correlações: 

 

Vasos de pressão, colunas e reatores verticais 

 𝐶𝑏 = 101,34 . 𝐷1,0456 . 𝐻0,8169                                                          (3.15) 

No qual: 

 Cb: custo base, US$ 

 D: diâmetro do vaso, ft 

 H: altura do vaso, ft 

Limites de operação: 1 < D < 10 ; 4 < H < 100 
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Motobombas centrífugas 

 𝐶𝑏 = 447,26 + 0,67377 .  (
𝐶

𝐻
)

0,74533

                                              (3.16) 

No qual: 

 Cb: Custo base, US$ 

 C: vazão da bomba, gpm 

 H: pressão de sucção, psi 

Limites de operação: 100 < C/H < 300000 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

Após o desenvolvimento das simulações e dos cálculos, este capítulo apresenta o 

que se pôde extrair em termos de dados e informações.  

 No primeiro tópico serão apresentados os resultados da simulação do processo, 

reproduzida com ênfase nos dados das colunas e equipamentos secundários, principalmente 

aqueles necessários a análise de estimativa de custos, essa desenvolvida e apresentada no 

segundo tópico desse capítulo. 

As implicações e conclusões a partir desses resultados serão discutidas no próximo 

capítulo. 

 

4.1 RESULTADO DA SIMULAÇÃO 

 

Como a planta obtida pela simulação no software UNISIM®, conforme mostrado 

na Figura 3.7 do Capítulo 3, tem relativa complexidade, serão apresentados basicamente os 

resultados relativos aos equipamentos que são alvo das estimativas de custo desse trabalho. 

A vazão e composição do gás a ser tratado no processo, citados no capítulo anterior 

e apresentados na Figura 4.1 para melhor visualização, foram determinados por (SHI, 2014) e 

suas propriedades foram calculadas pelo software. Vale também lembrar que o pacote 

termodinâmico especificado foi o Sour SRK, que contém as equações de estado necessárias para 

os cálculos do software. 
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Figura 4.1 – Composição do gás a ser tratado no processo RECTISOL®.

 

Fonte: dados do UNISIM® 

 

Figura 4.2 – Propriedades da corrente de gás a ser tratado.

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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Após ser tratado na planta, o gás sai com a composição descrita na Figura 4.3 

abaixo. 

 

Figura 4.3 – Composição do gás após tratamento no processo RECTISOL®.

 

Fonte: dados do UNISIM® 

 

Devido a otimização proposta por Shi (2014) a planta apresenta vários reciclos, as 

correntes de processo que entram nas colunas apresentam composições e vazões diferentes da 

corrente a ser tratada propriamente dita. São 3 colunas pertencentes a 3 seções diferentes do 

processo. Portanto, se observa o solvente, metanol, na corrente de entrada da coluna de absorção 

por exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

4.1.1 RESULTADO DAS SIMULAÇÕES DAS COLUNAS DO PROCESSO 

 

4.1.1.1 Coluna da Seção de Absorção 

 

Na Figura 4.4 encontram-se os dados das correntes de alimentação, topo e de fundo 

da coluna absorvedora. 

Na qual: 

Solvente para Absovedora: corrente de alimentação de solvente proveniente de uma 

mistura de uma corrente de reciclo da seção de Stripping e uma corrente de metanol 

puro. 

Topo(Separador de Fases): corrente de alimentação que vem do separador de fases. 

Topo(Flash 1)1: corrente de alimentação lateral de reciclo proveniente do primeiro 

vaso flash. 

Topo(Absorvedora): produto de topo da coluna - gás tratado. 

Fundo(Absorvedora): produto de fundo da coluna de Absorção. 

 

Figura 4.4 – Composição das correntes da coluna de absorção. 

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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4.1.1.2 Coluna da Seção de Remoção de Água 

 

Na Figura 4.5 encontram-se os dados das correntes de alimentação, topo e de fundo 

da coluna de destilação da seção de remoção de água. 

Na qual: 

Fundo(Separador de Fases)’: alimentação da coluna 

Topo(RemoçãoH2O): produto de topo da coluna 

Água para Descarte: produto de fundo da coluna 

 

Figura 4.5 – Composição das correntes da coluna de remoção de água. 

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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4.1.1.3 Coluna da Seção de Stripping 

 

Na Figura 4.6 encontram-se os dados das correntes de alimentação, topo e de fundo 

da coluna de destilação da seção de stripping do processo. 

No qual: 

Fundo (Flash 3)’: corrente de alimentação lateral da coluna proveniente do último 

vaso de flash 

Topo(RemoçãoH2O)’’: corrente de alimentação no fundo da coluna proveniente do 

topo da coluna de remoção de água 

Topo(Stripping): produto de topo da coluna 

Fundo(Stripping): produto de fundo da coluna 

 

Figura 4.6 – Composição das correntes da coluna de stripping.

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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4.1.2      RESULTADO DO DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS 

 

 A ferramenta de dimensionamento do UNISIM® foi utilizada para obter 

informações necessárias de forma simplificada, como diâmetro e altura das colunas. Os 

resultados estão apresentados na Figura 4.7, Figura 4.8 e Figura 4.9 para as colunas de absorção, 

remoção de água e stripping respectivamente. Outros dados foram calculados através dos 

fornecidos pelo software na próxima seção desse capítulo seguindo metodologia apresentada 

no Capítulo 3. 

 

Figura 4.7 – Dimensionamento da coluna de absorção.

 

Fonte: dados do UNISIM® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Figura 4.8 – Dimensionamento da coluna de remoção de água.

 

Fonte: dados do UNISIM® 

 

Figura 4.9 – Dimensionamento da coluna de stripping.

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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4.1.3 RESULTADO DA SIMULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECUNDÁRIOS 

 

Para cálculo dos custos dos vasos de pressão e bomba também foi necessário extrair 

informações da simulação.  

Os vasos de pressão foram considerados com 50% de nível de liquido, padrão do 

UNISIM® e seu dimensionamento foi feito utilizando a ferramenta QUICK SIZE como 

apresentado nas Figuras 4.10 e 4.11. O diâmetro considerado foi também o padrão do software 

de 2,869 metros (9,5 ft). 

No caso da bomba, foi utilizado uma eficiência adiabática de 75%, padrão do 

UNISIM®. 

 

Figura 4.10 – Dimensionamento do separador de fases. 

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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Figura 4.11 – Dimensionamento dos vasos da bateria de flash. 

 

Fonte: dados do UNISIM® 

 

Figura 4.12 – Resultado da simulação da bomba do processo

 

Fonte: dados do UNISIM® 
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4.2 RESULTADO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Nesta seção estão expostos os cálculos adicionais de dimensionamento, estimativa 

de custos e resultados. 

 

4.2.1 CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS COLUNAS 

 

Através das ferramentas do UNISIM® citadas no Capítulo 3 e de dados da literatura 

foi possível obter as informações necessárias para o cálculo do custo das colunas como exposto 

por Mullet et al (1981) e exibido no capítulo anterior deste trabalho.  

Considerou-se como material de construção de todas as colunas o aço inoxidável 

SA-167 e uma solda de dupla fusão. 

 

4.2.1.1 Coluna de Absorção 

 

Para o cálculo da espessura do casco da coluna: 

 

Tabela 4.1 – Dados necessário para dimensionamento da coluna de absorção 

Característica  

Pressão de operação 235 psi 

Temperatura de operação 70,58 °F 

Diâmetro interno da coluna 12,5 ft 

Altura da coluna 36,76 ft 

Tipo de recheio da coluna Anéis de Pall, 2 in 

Número de pratos teóricos 15 

HETP 2,325 ft 

Material do casco da coluna Aço Inoxidável SA-167 

Fonte: DOS AUTORES (2016) 

Eficiência da solda de dupla fusão: 0,9 

Tensão máxima permitida: 18.750 psi  

 

 

 



68 
 

 

Calculando a espessura através da Equação 3.2: 

𝑇𝐶 =
235 𝑝𝑠𝑖  .  6,25 𝑓𝑡

18750 𝑝𝑠𝑖 . 0,9 − 0,6 . 235 𝑝𝑠𝑖
 

Tc = 0,08775 ft = 1,053 in 

 

Para garantir que a espessura é a correta pelas Equações 3.3 e 3.4:. 

𝑇𝑤 =
0,22 . (152,106 + 18). 4412

18750. ( 152,106)2
= 0,01678 𝑖𝑛 

𝑇𝑔 =
12 .  235 .  6,25 

2 . 18750 . 0,9 +  0,4 . 235
= 0,521 𝑖𝑛 

Tb = 0,521 + 0,01678 = 0,5376 in  

 

Como Tb < Tp deve-se utilizar a maior espessura encontrada, podemos calcular o 

peso do casco pela Equação 3.1 

𝑊𝑠 =  𝜋 . 12,5 𝑓𝑡 . (36,76 𝑓𝑡 + 0,8116 . 12,5 𝑓𝑡). 0,08755 𝑓𝑡 . 0,289
𝑙𝑏

𝑖𝑛3
 1728 

𝑖𝑛3

𝑓𝑡3
 

Ws = 80.533,53 lb = 36.529,39 kg 

 

Conforme Tabela 3.1, adiciona-se uma margem de segurança de 6%: 

Ws = 85.365,54 lb = 38.721,16 kg 

 

Para o cálculo da altura do recheio, pela Equação 3.6 

Hp = HETP . Nt = 3,325 ft . 15 = 34,875 ft = 10,623 m 

 

Assim, pode-se utilizar as Equações 3.12 e 3.13 para cálculo do custo: 

𝐶𝑏  =  𝑒6,488 + 0,21887 (ln 38721,16) + 0,02297 (ln 38721,16)2 = 86.133 𝑈𝑆$ 

 

Para o custo do flange: 

𝐶𝑝𝑙  =  1017,0 . 3,81 0,73930. 11,204 0,70684 = 15.085 𝑈𝑆$  

 

Pela Tabelas 3.4 e 3.5 

FM = 1,7 

Cp = 600 US$/m3 
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Assim, pode-se obter o custo total da coluna de absorção pela Equação 3.14: 

𝐶𝑡  =  86133 .  1,7 + ( .
3,812

4
) .  10,623 . 600 +  15085 

Ct = 23.4178 US$ 

 

4.2.1.2 Coluna de Destilação da Seção de Remoção de Água 

 

Para o cálculo da espessura do casco da coluna: 

 

Tabela 4.2 – Dados necessário para dimensionamento da coluna da seção de remoção de água 

Característica  

Pressão de operação 50 psi 

Temperatura de operação 241,2°F 

Diâmetro interno da coluna 17 ft 

Altura da coluna 20 ft 

Tipo de prato da coluna Borbulhadores 

Número de pratos teóricos 10 

Material do casco da coluna Aço Inoxidável SA-167 

Fonte: DOS AUTORES (2016) 

Eficiência da solda de dupla fusão: 0,9 

 

Tensão máxima permitida: 

241,2 − 200

300 − 200
=

𝑆 − 17.000

16000 − 17000
 

S = 16.588 

 

Calculando a espessura de topo através da Equação 3.2: 

𝑇𝑐 =
50 𝑝𝑠𝑖  .  8,5 𝑓𝑡

16588 𝑝𝑠𝑖 . 0,9 − 0,6 .50 𝑝𝑠𝑖
 

Tc = 0,0285 ft = 0,342 in 
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Para a espessura de fundo, pelas Equações 3.3 e 3.4: 

𝑇𝑤 =
0,22 . (204,684 + 18). 2402

16588. ( 204,684)2
= 0,0041 

𝑇𝑔 =
12 . 50 . 8,5

2 . 16588 .0,9 +  0,4 . 50
= 0,1707 𝑖𝑛  

Tb = 0,0041 + 0,1707 = 0,1748 in 

 

De posse da espessura, podemos calcular o peso do casco pela Equação 3.1: 

𝑊𝑠 =  𝜋 . 17 𝑓𝑡 . (20 𝑓𝑡 + 0,8116 . 17 𝑓𝑡). 0,0285 𝑓𝑡 . 0,289
𝑙𝑏

𝑖𝑛3
 1728 

𝑖𝑛3

𝑓𝑡3
 

Ws = 25690,11 lb = 11652,84 kg 

 

De acordo com a Tabela 3.1, deve-se adicionar 10% de margem de segurança. 

Ws = 28259,12 lb = 12818,12 kg 

 

Assim, pode-se utilizar as Equações 3.9 para cálculo do custo base: 

𝐶𝑏 =  𝑒6,950 + 0,1808 (ln 12818,12) + 0,02468 (ln 12818,12)2 + 0,01580 (5,1816 / 6,096) ln (0,00444/ 0,008687)  

Cb = 52.006 US$ 

 

Para o custo do flange, pela Equação 3.03: 

𝐶𝑝𝑙  =  834,86 .  5,18160,63316. 6,0960,80161 

Cpl = 10.076 US$ 

 

Para cálculo do custo total, pela Equação 3.7 

𝐶𝑡 =  𝐶𝑏 . 𝐹𝑀 +   𝑁𝑡. 𝐶𝑏𝑡. 𝐹𝑇𝑀 . 𝐹𝑇𝑇 . 𝐹𝑁𝑇 +  𝐶𝑝𝑙 

 

Temos que, pelas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4: 

FM  = 1,7 

FTM = 1,189 + 0,1894 . 5,1816 = 2,17 

FTT = 1,59 
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Como a coluna tem menos de 20 pratos: 

FNT = 2,25/(1,0414)10
 = 0,667 

𝐶𝑏𝑡  =  278,38 . 𝑒0,5705 .  5,1816 = 5.351 𝑈𝑆$  

 

Assim, pode-se obter o custo total da coluna de destilação da seção de remoção de 

água pela Equação 3.7 novamente: 

𝐶𝑡 =  52006 .  1,7 +   10 . 5351 . 2,17 . 1,59 . 0,667 +  10076  

Ct = 221.631 US$ 

 

4.2.1.3 Coluna de Destilação da Seção de Stripping 

 

Para o cálculo da espessura do casco da coluna: 

 

Tabela 4.3 – Dados necessário para dimensionamento da Coluna Seção de Stripping 

Característica  

Pressão de operação 14,71 psi 

Temperatura de operação 147,7°F 

Diâmetro interno da coluna 14 ft 

Altura da coluna 34 ft 

Tipo de prato da coluna Valvulados 

Número de pratos teóricos 17 

Material do casco da coluna Aço Inoxidável SA-167 

Fonte: DOS AUTORES (2016) 

 

Eficiência da solda de dupla fusão: 0,9 

 

Tensão máxima permitida: 

147,7 − 100

200 − 100
=

𝑆 − 18750

17000 − 18750
 

S = 17.915,25 
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Calculando a espessura de topo através da Equação 3.2: 

𝑇𝑐 =
14,71 𝑝𝑠𝑖  .  7 𝑓𝑡

17915,25 𝑝𝑠𝑖 . 0,9 − 0,6 .14,71 𝑝𝑠𝑖
 

Tc = 0,00639 ft = 0,0766 in 

 

 

Para a espessura de fundo, pelas Equações 3.3 e 3.4 

𝑇𝑤 =
0,22 . (168,1532 + 18). 4082

17915,25. ( 168,1532)2
= 0,01346 𝑖𝑛 

𝑇𝑔 =
12 . 14,71 . 7

2 . 17915,25 .0,9 +  0,4 . 14,71
= 0,03831 𝑖𝑛  

Tb = 0,01346 + 0,03831 = 0,05177 in 

 

De posse da espessura, podemos calcular o peso do casco pela Equação 3.1 

𝑊𝑠 =  𝜋 . 14 𝑓𝑡 . (34 𝑓𝑡 + 0,8116 . 14 𝑓𝑡). 0,0766 𝑓𝑡 . 0,289
𝑙𝑏

𝑖𝑛3
 1728 

𝑖𝑛3

𝑓𝑡3
 

Ws = 76.321 lb = 34.618,623 kg 

 

De acordo com a Tabela 3.1, deve-se adicionar 6% de margem de segurança. 

Ws = 80.900,26 lb = 36.695,74 kg 

 

Assim, pode-se utilizar a Equação 3.9 para cálculo do custo base: 

𝐶𝑏 =  𝑒6,950 + 0,1808 (ln 36695,74) + 0,02468 (ln 36695,74)2 + 0,01580 ( 10,3632/ 4,2672) ln (0,05177/0,0766)  

Cb =104.990 US$ 

 

Para o custo do flange, novamente pela Equação 3.10: 

𝐶𝑝𝑙  =  834,86 .  4,26720,63316. 10,36320,80161 

Cpl = 13.634 US$ 

 

Como já calculado, para o custo total, pela Equação 3.7 

𝐶𝑡 =  𝐶𝑏 . 𝐹𝑀 +   𝑁𝑡. 𝐶𝑏𝑡. 𝐹𝑇𝑀 . 𝐹𝑇𝑇 . 𝐹𝑁𝑇 +  𝐶𝑝𝑙 
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Temos que, pelas Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4: 

FM  = 1,7 

FTM = 1,189 + 0,1894 . 4,2672 =1,997 

FTT = 1,59 

 

Como a coluna tem menos de 20 pratos, pela Equação 3.11: 

FNT = 2,25/(1,0414)17
 = 1,129 

𝐶𝑏𝑡  =  278,38 . 𝑒0,5705 .  4,2672 = 3177 𝑈𝑆$  

Assim, pode-se obter o custo total da coluna de destilação da seção de Stripping 

pela Equação 3.7: 

𝐶𝑡 =  104990 .  1,7 +   17 . 3177 . 1,997 . 1,59 . 1,129 +  13634 

Ct =385.730 US$ 

 

 

4.2.2.        CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS 

SECUNDÁRIOS 

 

O custo de alguns equipamentos secundários, como já explicitado, foi calculado 

através de uma metodologia diferente da adotada para as colunas. O método apresenta relativa 

boa precisão segundo a literatura, mas deve ser utilizado com ressalva visto que é bem antigo, 

praticamente da década de 70. 

 

4.2.2.1 Vasos de Pressão 

 

Para o cálculo de custos dos vasos de pressão envolvidos no processo, considerou-

se todos os vasos como sendo verticais e feitos de aço carbono. Todos os vasos apresentam 

diâmetro padrão de 9,5 ft como pré-estabelecido pelo UNISIM®. Conforme dimensionamento 

já apresentado. 
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Tabela 4.4 – Características dos vasos de pressão do processo 

Vaso de Pressão Altura Diâmetro 

Separador de fases 33,25 ft 9,5 ft 

Vasos da bateria de flash 52,25 ft 9,5 ft 

Fonte: DOS AUTORES (2016) 

O método proposto por Guthrie (1969) é simples e se resume na Equação 3.15 

  

Separador de fases 

Cb = 101,34 . 9,51,0456 . 33,250,8169  

Cb = 18674 US$ 

Vasos de flash 

Cb = 101,34 . 9,51,0456 . 52,250,8169  

Cb = 27014 US$ 

 

4.2.2.2 Bombas 

 

A planta do processo RECTISOL® analisada no trabalho apresenta apenas uma 

bomba.  

Tabela 4.5 – Características da bomba do processo. 

Característica  

Vazão da bomba 1,218 . 104kg/min 

Pressão da sucção 14,71 psi 

Fonte: dados do UNISIM® 

Pela Equação 3.16: 

𝐶𝑏 = 447,26 + 0,67377 .  (
1,218 . 104. 0,26

14,71
)

0,74533

 

Cb = 484 US$ 
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4.2.3.               TRANSCRIÇÃO TEMPORAL E CAMBIAL DA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS 

  

 Os custos calculados na seção anterior refletem a realidade do período de 

desenvolvimento das correlações dos métodos paramétricos para estimativa de custo DOS 

AUTORES, visto que a base de dados utilizada era composta por valores da época.  

 Por isso é necessário atualizar os custos obtidos através de um fator de correção 

de inflação, que faz a transcrição temporal do custo para a realidade atual. 

 Como os valores apresentam-se em dólar dos Estados Unidos (USD ou US$), 

também se faz essencial a conversão desses valores para Real Brasileiro (BRL ou R$) 

 Os custos da coluna estão calculados em US$ do ano de 1981, ano de publicação 

do estudo de Mullet et al, (1981). Já os custos dos vasos de pressão, e da bomba estão em US$ 

do ano de 1969, ano de publicação do estudo de Guthrie (1969).  

 Para que seja feita a atualização do custo para os dias atuais, o método mais 

comum, inclusive já utilizado por Guthrie (1969), se baseia na correção por um índice de de 

inflação calculado pela relação do valor desse índice no ano atual pelo valor desse mesmo índice 

no ano base conforme equação 4.1: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 . (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
)         (4.1) 

Entre os índices mais utilizados estão o M&S (Marshall and Swift Equipment Cost 

Index) e o CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index), pode-se citar também o Índice de 

Custo ENR (Engineering News-Record) que variam ao longo dos anos e são constantemente 

atualizados. (FRARE et al., 2006). 

Neste trabalho optou-se pelo índice CEPCI que é calculado basicamente com base 

nos custos de equipamento, mão de obra, instalações, engenharia e supervisão e os valores 

utilizados estão na tabela 4.6 abaixo. Para o ano de 2016 utilizou-se dados referentes ao mês de 

novembro do ano de 2015 por ser o último dado disponível e dentro do tempo de atualização 

do índice, portanto uma boa aproximação. 
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 Tabela 4.6 – Índices CE utilizados. 

Ano CEI 

1969 119 

1981 297 

2016 543 

         Fonte: adaptado de CHEMICAL ENGINEERING MAGAZINE (2016) 

 

Para fins de conversão da moeda americana para a brasileira, o fator de correção é 

baseado na cotação do dólar americano segundo o Banco Central Brasileiro, que no ano de 2016 

até conclusão desse trabalho, assumiu valores próximos de 4 R$ por 1 US$. 

A Tabela 4.7 apresenta os valores de custo corrigidos. 

 

Tabela 4.7 – Custos corrigidos dos Equipamentos 

 

Equipamento 

Ano 

Base 

Custo em 

US$ no 

ano base 

Custo em 

US$ em 

2016 

Custo em 

R$ em 2016 

Coluna de absorção 1981 234.178 584.461,06 2.337.844,24 

Coluna da seção de remoção de 

água 

1981 221.631 

553.146,28 2.212.585,11 

Coluna da seção de stripping 1981 385.730 962.704,29 3.850.817,14 

Separador de fases 1969 18.674 85.209,93 340.839,73 

Vasos da bateria de flash 1969 27.014 123.265,56 493.062,25 

Bomba 1969 484 2.208,50 8.834,02 

TOTAL     9.243.982,49 

Fonte: DOS AUTORES (2016) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

       Com o presente trabalho foi possível discutir sobre a parte prática (sem ênfase na 

termodinâmica) do funcionamento das colunas de absorção e destilação de diferentes tipos, seu 

dimensionamento através de simulação e estimar o custo das mesmas com base em suas 

características físicas por meio de correlações empíricas encontradas na literatura. 

       O software UNISIM® se mostrou uma poderosa ferramenta no dimensionamento 

dos equipamentos utilizados na planta do processo RECTISOL®. A planta utilizada neste 

trabalho foi proposta por (SHI, 2014) para fins didáticos, por esse motivo não há dados reais 

que possam ser comparados aos resultados da simulação. Entretanto, os dados gerados pelo 

software UNISIM® apresentaram valores razoáveis dentro da realidade de um processo. 

       Através da metodologia proposta por Mullet et al. (1981) foi possível estimar o custo 

das colunas utilizadas no processo utilizando os dados obtidos no software UNISIM®. Além 

disso, algumas informações, como o material e tipo da coluna, foram obtidas na literatura com 

o objetivo de se aproximar à realidade. 

       Para outros equipamentos, como os vasos de pressão e as bombas, a metodologia 

utilizada foi proposta por Guthrie (1969). Trata-se de um método simplificado que deve ser 

utilizado apenas como uma estimativa inicial do custo para esses equipamentos. 

       Por se tratar de um trabalho interdisciplinar, diversas disciplinas oferecidas no curso 

de Engenharia Química na Universidade Federal Fluminense foram cruciais para o 

desenvolvimento do mesmo,  como operações unitárias, desenvolvimento de processos e 

simulação de processos. 

       Como sugestão para trabalhos futuros pode-se utilizar outros métodos para estimar 

os custos dos equipamentos e comparar com os dados obtidos neste trabalho, além de calcular 

os custos para os equipamentos que ficaram de fora deste trabalho, como misturadores e 

trocadores. 

       Por fim, acredita-se que este trabalho venha a contribuir de alguma forma ao tema 

de estimativativa de custos de processos químicos. 
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