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RESUMO 

 

A utilização de matérias-primas renováveis está ganhando cada vez mais 

destaque no cenário energético global. Assim como no caso do diesel, o gás 

liquefeito de petróleo (GLP) também se beneficia do uso de matérias-primas 

renováveis na sua produção e novos estudos na área estão alavancando a 

possibilidade de sua utilização. O Bio-GLP é um biocombustível quimicamente 

idêntico ao GLP e é feito de matérias-primas totalmente renováveis, sendo 

composto majoritariamente de propano e butano. Atualmente, o Bio-GLP já é 

produzido como subproduto da produção de diesel verde. Entretanto, o maior 

potencial de sua produção está nas rotas químicas avançadas que se baseiam na 

gaseificação da biomassa e síntese do combustível a partir do gás de síntese. O 

presente trabalho aborda a produção de Bio-GLP a partir da gaseificação do 

bagaço de cana-de-açúcar e quatro rotas diferentes de síntese: Fischer-Tropsch, 

síntese indireta, semi-indireta e direta. Para a etapa de gaseificação do bagaço de 

cana-de-açúcar foram utilizados os resultados do trabalho de Moura e Araujo Filho 

(2019), que simularam o processo através de uma abordagem termodinâmica 

usando minimização de energia livre de Gibbs com restrição de equilíbrio. Para a 

etapa de síntese, fez-se uso do simulador de processos Aspen Plus® v12 e de 

rendimentos obtidos de trabalhos experimentais que produziram Bio-GLP a partir 

de catalisadores do tipo zeólita e híbridos metal/zeólita, em especial os 

catalisadores da síntese de metanol com zeólitas. DME foi produzido como 

composto intermediário nas rotas de síntese indireta e semi-indireta. Com exceção 

da rota de Fischer-Tropsch, as demais rotas apresentaram rendimentos de Bio-

GLP produzido por biomassa alimentada acima de 10%, conforme era esperado 

com base na literatura. Por fim, foi observado que a norma nacional vigente para 

comercialização do GLP não contempla o blend de GLP com DME que 

beneficiaria as rotas de síntese indireta e semi-indireta, aumentando sua 

produção, de acordo com o presente estudo. 

 

 

Palavras-chave: GLP, Bio-GLP, Gaseificação, Cana-de-açúcar.



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The usage of renewable sources is growing in the energy industries. As it happens 

with diesel production, liquefied petroleum gas (LPG) also can be produced by 

renewable sources and recent studies in this area are making this production route 

possible. Bio-LPG is a biofuel chemically and physically identical to conventional 

LPG, which contains mostly propane and butane, and it is made from renewable 

sources. Nowadays, Bio-LPG is only produced as a byproduct from HVO biodiesel. 

However, the greatest potential for Bio-LPG production is through advanced 

chemical processes, which lead to Bio-LPG by biomass gasification and syngas. 

This work covers the Bio-LPG production by the gasification process and four 

different synthesis routes: Fischer-Tropsch, indirect synthesis, semi-indirect 

synthesis, and direct synthesis. This works uses the results of Moura and Araujo 

Filho (2019), who simulated sugarcane gasification by a thermodynamic approach 

of Gibbs free energy minimization with equilibrium restriction. For the synthesis of 

syngas, the Aspen Plus® v12 process simulator was used together with yields of 

Bio-LPG from experimental studies with zeolite and metal/zeolite catalysts, 

especially for methanol synthesis with zeolite catalysts. Also, DME was produced 

as a platform compound by the indirect and semi-indirect routes. With exception of 

Fischer-Tropsch, all the other routes were able to yield at least 10% of Bio-LPG 

from biomass as it was expected from previous researches. Also, it was observed 

that Brazil national rules for LPG does not cover Bio-LPG production, because it 

does not take into account bleeding LPG (propane and butane) with DME, which 

could enhance production in indirect and semi-indirect routes. 

 

 

Keywords: LPG, Bio-LPG, Gasification, Sugar cane.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido popularmente como ‘gás de 

cozinha’, é um combustível gerado, principalmente, a partir do refino do petróleo e 

processamento do gás natural, sendo formado predominantemente pela mistura 

dos hidrocarbonetos de cadeia C3 e C4. A proporção entre propano e butano no 

GLP depende do seu consumidor final, seja para o setor industrial ou para uso 

doméstico (MARTYR e PLINT, 2012).  

A liquefação desses gases condensáveis é feita ao submetê-los a pressões 

de 6 a 8 atm. Cerca de um litro de GLP líquido se expande para 270 litros de gás 

combustível. Dessa forma, a energia pode ser compactada, armazenada e 

transportada facilmente (WLPGA, 2021). A mesma quantidade de GLP consegue 

prover 47% mais poder calorífico do que o metano, mostrando ser um combustível 

não somente seguro, mas eficiente (CLIFFORD, 1973). 

De acordo com a World LPG Association (WLPGA, 2021), o GLP é utilizado 

por mais de um bilhão de pessoas nos seis continentes do globo. Seu consumo 

anual ultrapassa 300 milhões de toneladas. A expectativa é que a produção global 

e o consumo mantenham-se em crescimento até 2025. 

O aumento no consumo, especialmente no mercado asiático, é 

acompanhado do aumento de produção de países exportadores de GLP como os 

Estados Unidos. Os EUA são os maiores exportadores de GLP atualmente e 

mercados como Ásia, Europa e América Latina competem pelo gás proveniente 

dele.  

Na região da América Latina e Caribe, mais de 70% da população utiliza 

GLP principalmente no uso residencial para cozinhar (OLADE, 2014). Entretanto, 

cerca de 15% da população ainda se baseia em combustíveis sólidos como 

madeira e lenha para cocção de alimentos (WHO, 2015). Esta condição se eleva 

ao se analisar zonas rurais e nas populações com menor poder econômico, onde 

o impacto do preço do GLP é maior.  
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De acordo com o SINDIGÁS (2021), o GLP está presente em 91% dos 

lares brasileiros e possui notória relevância socioeconômica. A participação do 

GLP na matriz energética brasileira equivale a 3,1% do consumo total e cerca de 

25% no contexto residencial (EPE, 2020). Fatores como fácil armazenamento, 

distribuição, portabilidade, segurança, eficiência térmica, queima limpa e preço 

são importantes e tornam este combustível amplamente utilizado, atendendo a 

100% dos municípios brasileiros.  

O consumo de GLP está atrelado ao setor residencial majoritariamente. Em 

2019, 80% do consumo brasileiro foi residencial, 12% relacionado ao setor 

industrial, 5% no comercio e 3% no setor público (EPE, 2020). Dessa forma, além 

do uso comum nas residências, o GLP é encontrado em mais de 150 mil 

empresas de serviços, comercio e indústrias.  

O consumo de GLP no Brasil aumentou desde 2010, sendo que, em 2020, 

houve um aumento de 3% em relação a 2019, possivelmente provocado pela 

situação sanitária decorrente do COVID-19, que alterou os hábitos e rotinas do 

brasileiro (SINDIGÁS, 2021). Cerca de 43% do consumo de GLP se concentra na 

região Sudeste do país, seguido pela região Nordeste com aproximados 25%, Sul 

com 17%, e o restantes distribui-se entre as regiões Centro-Oeste e Norte. 

O Brasil não é autossustentável na produção de GLP. Apesar do GLP ser 

produzido nacionalmente pela Petrobras e distribuído por diferentes empresas, 

ainda é necessária a importação desse recurso para suprir a demanda interna do 

país. Dessa forma, a dependência externa de países produtores, como EUA, é 

observada ao longo dos anos. Em média, um quarto de todo GLP consumido no 

Brasil vem de operadores estrangeiros. No primeiro semestre de 2020, cerca de 

89,5% das importações de GLP eram provenientes dos EUA (ANP, 2020). 

Existem diversos fatores que podem interferir no preço final do GLP. Dentre 

eles destacam-se a cotação do petróleo e a flutuação cambial. Em 2020, com a 

alta do dólar, o preço médio do botijão no país chegou a R$ 75,77, e em alguns 

estados, como o Mato Grosso, o pico foi de R$ 105 (ANHESINI, 2021). O valor 

médio do botijão representa de 7% a 10% do valor do salário-mínimo para 2020. 

Dessa forma, medidas para diminuir a dependência externa do Brasil tornam-se 

economicamente importantes e novos meios de produção devem ser explorados. 
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O GLP produzido a partir de matérias-primas renováveis (Bio-GLP) é 

realidade no mercado europeu, onde já há produção suficiente para atender 

milhares de famílias (WLPGA, 2020). Além do aumento da capacidade produtiva, 

essa nova rota de produção de GLP é sustentável e diminui consideravelmente as 

emissões de carbono. 

Segundo a Liquid Gas Europe, algumas vantagens do uso de Bio-GLP são: 

• Cerca de 84% menos emissões de óxidos de nitrogênio se comparado ao 

petróleo; 

• Bio-GLP pode ser misturado, armazenado e transportado nas mesmas 

condições e equipamentos que o GLP convencional; 

• A matéria-prima para sua produção é encontrada em abundância e é de 

fonte renovável.  

 

1.2  OBJETIVO 

 

O objetivo do trabalho é a simulação da produção de Bio-GLP a partir de 

gás de síntese gerado pela gaseificação do bagaço de cana-de-açúcar. Para isso, 

fez-se uso do simulador de processos Aspen Plus® v12. 

Os objetivos específicos são: 

• simular as rotas de produção de Bio-GLP via Fischer-Tropsch, síntese 

direta, indireta e semi-indireta a partir das correntes de gás de síntese do 

trabalho de Moura e Araujo Filho (2019); 

• comparar a quantidade de Bio-GLP produzido pelas quatro rotas; 

• avaliar a obtenção de DME via gás de síntese como um intermediário da 

produção de Bio-GLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  BIO-GLP 

 

Bio-GLP é um biocombustível quimicamente idêntico ao GLP e é feito de 

matérias-primas totalmente renováveis, sendo composto majoritariamente de 

propano e butano. A composição do GLP e do Bio-GLP varia dependendo do país. 

Por exemplo, nos EUA, o Bio-GLP, assim como o GLP, é normalmente 

comercializado sendo 100% propano.  

Sua aplicação é idêntica à do GLP convencional, mas com um impacto 

ambiental reduzido (WLPGA, 2021). Assim como o GLP, ele pode ser utilizado nos 

diferentes setores: residencial, industrial, agricultura e transporte.  

O GLP renovável mostra resultados de pegada de carbono 

aproximadamente 94% menor do que a do GLP convencional. Além disso, o 

aumento gradual da sua produção e consumo não trará impactos negativos para o 

cliente final, pois não há necessidade de alterações nos projetos de equipamentos 

e motores que o utilizam (ATLANTIC CONSULTING, 2018). 

As fontes conhecidas que podem ser utilizadas como matéria-prima são: 

• Óleos de vegetais ou bio-óleos (milho, soja, colza, palma etc.); 

• Restos orgânicos dos processos da indústria alimentícia; 

• Óleos provenientes do processo Kraft; 

• Biomassas dos mais diversos tipos como as provenientes da agricultura, 

por exemplo, a da cana-de-açúcar. 

Espera-se que o maior potencial de produção de Bio-GLP residirá no 

processamento químico avançado de produtos celulósicos e resíduos orgânicos, 

ou seja, a conversão de resíduos da agricultura e da silvicultura, ou de resíduos 

urbanos orgânicos (APETRO, 2019). 

 

2.1.1 Produção de Bio-GLP 

 



 

17 
 

O Bio-GLP já é realidade e a sua produção na Europa começa a ter 

expressão. Atualmente, são produzidas cerca de 200 quilotoneladas por ano, que 

representam cerca de 0,1% de todo GLP produzido no continente. Geralmente 

esse biocombustível é gerado como subproduto de outros processos, 

principalmente na síntese de biodiesel (ATLANTIC CONSULTING, 2018). 

Aproximadamente, metade do Bio-GLP produzido é vendido e a outra metade é 

utilizado como combustível in loco. A produção por diferentes operadores e países 

é mostrada na Tabela 1. Operadores como Neste Oil, Total e Eni destacam-se 

com maior participação na produção de Bio-GLP. Não há operador que produza 

Bio-GLP no Brasil atualmente. 

 

Tabela 1 – Produção mundial de Bio-GLP em 2018. 

Operador País Biopropano, kt/ano 

Petrobras Brasil NA 

AltAir Fuels Estados Unidos 7 
Renewable Energy Group Estados Unidos 1,3 

Valero: Diamond Green Diesel Estados Unidos 10 

Global Bioenergies Alemanha 0,1 (Biobuteno) 

CEPSA Espanha NA 
Repsol Espanha NA 
Total França 30 
Eni Itália 20 

Irving Oil Irlanda 3 
Neste Oil Holanda, Singapura 90 
GALP Portugal NA 
PREEM Suécia 15 

Hitachi Zosen Japão 0 

*NA: Talvez seja produzido, mas não se sabe a quantidade ou informação não disponível. 

Fonte: adaptado de Atlantic Consulting (2018). 
 

A produção de Bio-GLP ainda é nova no contexto industrial e possui grande 

horizonte de crescimento, especialmente com a utilização de material celulósico. A 

Tabela 2 mostra o potencial de avanço da produção de Bio-GLP no mundo a partir 

de matérias-primas como resíduos celulósicos, resíduos mistos (agrícola e 

urbano), óleos vegetais e açúcares. Acredita-se que em 2050 cerca de 33% da 

produção global de GLP será devida ao Bio-GLP (ATLANTIC CONSULTING, 

2018). 
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Tabela 2 – Potencial Global de Produção do Bio-GLP até 2050 (milhões toneladas 
/ ano). 

Matéria-prima 2018 2030 2040 2050 Processo 

Celulósicos 0 94 101 108 Processos avançados 

Resíduos urbanos mistos 0 15 15 15 Processos avançados 

Óleos vegetais 0,2 3,3 4,2 5,2 Hidrotratamento 

Açúcares <0,1 0,15 0,15 0,15 Fermentação 

Produto 

Bio-GLP 0,2 112 120 128  

% demanda GLP 0,07% 33% 33% 33%  

Fonte: adaptado de Atlantic Consulting (2018). 
 
 
2.2  PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BIO-GLP 

 

A produção de Bio-GLP ocorre atualmente como subproduto de outros 

processos multicomponentes amplamente difundidos na indústria. Em especial, o 

coprocessamento de óleos vegetais com intermediários de petróleo é o método 

mais utilizado. A composição do blend costuma ser em torno de 30% óleo vegetal 

e 70% derivados de petróleo (JOHNSON, 2019).  

Segundo Johnson (2019) as rotas de produção de Bio-GLP podem ser 

organizadas em quatro grupos: rota química convencional, biológica, rota química 

avançada e outros. As diferentes rotas de produção estão em pesquisa e são 

apresentadas na Tabela 3. Os processos mais promissores são o hidrotratamento 

de óleos vegetais ou bio-óleo, e a síntese a partir dos produtos da gaseificação da 

biomassa. O primeiro é uma técnica conhecida e utilizada na indústria. O segundo 

está em fase de desenvolvimento, mas a rota tem obtido destaque na literatura 

devido à abundância de oferta de matéria-prima. 

A produção de Bio-GLP a partir das rotas químicas avançadas ganha cada 

vez mais espaço na discussão devido à abundância da matéria-prima necessária. 

Os processos via rota química avançada, como a conversão gasosa e síntese, 

ainda estão em etapa de demonstração e planta piloto para produção de Bio-GLP 

e ainda encontram desafios técnicos para implantação comercial (JOHNSON, 

2019).  
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Tabela 3 – Matérias-primas, processos e tecnologias para produção de Bio-GLP. 

Matéria-prima Rota 
Processo 
Específico 

Produto/ 
Subproduto 

Status da 
Tecnologia 

Bio-óleos 
Química 

convencional 
Hidrotratamento Subproduto Comercial 

Glicerina 
Química 

convencional 
Desidratação Produto 

Demonstração 
/ Planta Piloto 

Açúcares Biológica Fermentação Produto Demonstração 

Celulose/ 
resto orgânico 

Química 
Avançada 

Conversão 
líquida / síntese 

Produto Conceito 

Celulose/ 
resto orgânico 

Química 
Avançada 

Conversão 
gasosa / síntese 

Produto 
Conceito / 

Demonstração 

Fonte: adaptado de Johnson (2019). 
 

2.2.1 Hidrotratamento 

 

O hidrotratamento é o processo que envolve diversas reações de 

hidrocarbonetos com hidrogênio em meio catalítico. O processo é feito 

principalmente para hidrogenar ligações insaturadas na cadeia carbônica, quebrar 

hidrocarbonetos maiores em menores, remoção de oxigênio e redução de 

compostos inorgânicos como nitrogênio e enxofre (HUBER et al., 2007).  

As matérias-primas que podem ser utilizadas para produzir Bio-GLP via 

hidrotratamento são: bio-óleos, propeno, buteno e dimetil éter (DME). O único 

processo comercialmente disponível é utilizando bio-óleos e é adotado pelos 

operadores BP, Eni e Neste Oil. Dessa forma, uma das principais rotas de 

produção do Bio-GLP é como subproduto na produção de diesel verde ou HVO 

(óleo vegetal hidrogenado, em inglês). Este processo gera propano na proporção 

(diesel-verde:biopropano) de 9-10:1 em base mássica (JOHNSON, 2019).  

As ligações duplas são rompidas devido à hidrogenação. O glicerol formado 

a partir do rompimento do triglicerídeo é desoxigenado, restando apenas a cadeia 

de três carbonos, formando o biopropano, e as cadeias parafínicas (NATURAL 
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RESOURCES CANADA, 2012). A reação química presente nesta rota é a 

conforme mostrado pela Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Reação de produção de propano via hidrogenação do triglicerídeo. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

2.2.2 Desidratação 

 

A desidratação é o processo de remoção de água de uma molécula. É 

amplamente difundido e conhecido na indústria, principalmente para aplicações de 

conversão de álcoois para alcanos e alcenos. O maior candidato à produção de 

biopropano via desidratação é a rota a partir de glicerol, visto que ele possui uma 

estrutura propil na molécula. O glicerol é o principal subproduto da produção do 

biodiesel, que é obtido através da transesterificação catalisada de óleos vegetais 

em presença de um álcool (ZHANG et al., 2003).  

Para obter propano a partir do glicerol é utilizado o mecanismo D-H-D-H, 

onde o D significa desidratação e H hidrogenação (HULTEBERG et al., 2018). A 

Figura 2.2 esquematiza as reações de desidratação e hidrogenação consecutivas. 

As conversões nesta via são altas, chegando a um rendimento de 70%-

80% de propano. Entretanto, uma vez que o processo ocorre inteiro em fase 

gasosa, os gastos energéticos na vaporização do glicerol são altos e podem 

prejudicar a sua viabilidade econômica (HULTEBERG et al., 2018). 
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Figura 2.2 – Mecanismo D-H-D-H para produção de propano via glicerol. 

 

Fonte: autoria própria. 
 

2.2.3 Fermentação 

 

A fermentação é o processo de conversão de açúcares pela ação de 

bactérias, leveduras e outros microrganismos em presença de ar para obtenção 

de diversos produtos. O exemplo mais comum é a produção de bebidas 

alcoólicas, onde ocorre a fermentação de açúcares em álcool por meio da ação de 

leveduras. Entretanto, também é possível gerar outros produtos, como é o caso do 

Bio-GLP (JOHNSON, 2019). O açúcar utilizado na fermentação pode ser obtido 

via diferentes métodos. O modo convencional seria utilizar o açúcar diretamente 

de produtos naturais, como por exemplo da cana-de-açúcar. 

A conversão de sacarose em biobuteno já é demonstrada em planta piloto 

pelo operador Global Bioenergies em Leuna, na Alemanha, na faixa de 150 

toneladas ao ano, e a empresa tem planos para escalar a produção a níveis 

industriais de 50 mil toneladas ao ano em uma planta comercial (ATLANTIC 

CONSULTING, 2018). A produção integrada de biopropanol também é possível, 

principalmente, pois a fermentação produz álcoois que podem ser desidratados a 

propeno e então hidrogenados a propano, conforme mostrado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Fermentações do açúcar a propeno e hidrogenação a propano. 

 

Fonte: autoria própria. 
 

2.2.4 Conversão Líquida e Síntese 

 

A liquefação da biomassa é o processo no qual ocorre o tratamento térmico 

da matéria-prima a temperaturas de 400 ºC e altas pressões. O produto principal 

desse processo são os bio-óleos e pouco Bio-GLP é extraído dessa rota (KUMAR 

et al., 2018). Estima-se que a liquefação e síntese consiga gerar apenas 4% a 5% 

em peso em Bio-GLP (ATLANTIC CONSULTING, 2018). 

 

2.2.5 Conversão Gasosa e Síntese 

 

Existem dois processos desta classe que podem levar à produção de Bio-

GLP: gaseificação e síntese, e pirólise e síntese. Dentre as rotas de conversão 

gasosa a mais promissora é a gaseificação, uma vez que o processo de pirólise é 

mais apropriado para formação de hidrocarbonetos mais pesados e complexos. 

Estima-se que a pirólise e síntese gere de 1% a 2% de rendimento em Bio-GLP a 

partir da biomassa, enquanto a gaseificação e síntese tem potencial de gerar, 

aproximadamente, 10% de rendimento em Bio-GLP (JOHNSON, 2019). A 

gaseificação e síntese é uma rota produtiva utilizada comercialmente para 

tratamento de matérias-primas de origem fóssil, como por exemplo, o carvão para 

produção de combustíveis (ATLANTIC CONSULTING, 2018).  
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2.2.5.1 Pirólise 

 

O processo de pirólise trata termicamente a matéria-prima em temperaturas 

moderadas de 300 ºC a 600 ºC com ausência de oxigênio no meio reacional. 

Diferentemente da gaseificação, a pirólise produz em maior quantidade moléculas 

de cadeia média, principalmente hidrocarbonetos. Os produtos principais da 

pirolise da biomassa são carvão, bio-óleos e gases como CO2, CO, H2, N2, óxidos 

de enxofre e demais hidrocarbonetos leves. Em geral, o bio-óleo é o principal 

produto de interesse e é formado a partir da mistura de álcoois, cetonas, aldeídos, 

fenóis, éteres, ésteres, açúcares, furanos, alcenos e outros compostos oxigenados 

e nitrogenados (HU e GHOLIZADEH, 2019). 

 

2.2.5.2 Gaseificação 

 

A gaseificação é o processo termoquímico em que a biomassa sólida ou 

líquida é transformada em uma mistura de H2, CO, CO2, CH4, alcatrão, vapor de 

água, ácido sulfídrico (H2S) e outras espécies químicas, a depender do tipo de 

biomassa utilizada, em concentrações controladas de oxigênio. Um esquema 

reacional genérico do processo de gaseificação utilizando biomassa como 

matéria-prima é apresentado na Reação R.1 (SIKARWAR et al., 2017). 

 

 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 → 𝐶𝑂(𝑔) +𝐻2(𝑔) +  𝐶𝑂2(𝑔) +  𝐶𝐻4(𝑔) + 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑡𝑟ã𝑜 + 𝐻2𝑂(𝑙)
+𝐻2𝑆(𝑔) +𝑁𝐻3(𝑔) + 𝐶(𝑠) + 𝑡𝑟𝑎ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 

(R.1) 

 

O processo de gaseificação é complexo e no reator ocorrem diferentes 

etapas, que podem ser classificadas como: secagem, pirólise, redução e oxidação 

parcial. Diferentes reações estão presentes e algumas são apresentas a seguir 

(DE LASA et al., 2011). 

 

Hidrogenação: 

 𝐶 + 2𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 (R.2) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = 123,7 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Equilíbrio de Boudouard: 

 𝐶 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂2  (R.3) 
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 ∆𝐻𝑟(298𝐾)
0 = 205,3 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Reação de shift (water-gas shift): 

 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 +𝐻2 (R.4) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −41,47 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Reação de shift heterogênea (water-gas): 

 𝐶 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 +𝐻2 (R.5) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = 130,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Reforma a vapor do metano: 

 𝐶𝐻4 +𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2 (R.6) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = 172,6 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Reforma seca do metano: 

 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂 + 2𝐻2 (R.7) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −74,9 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Alguns dos fatores que afetam o processo de gaseificação da biomassa 

são: as condições de processo, o agente gaseificante, o gaseificador, a razão de 

equivalência (ER), os catalisadores, a relação vapor-para-biomassa (SB) e o tipo 

de biomassa (SIKARWAR et al., 2017). 

O agente gaseificante pode ser ar, O2, CO2 e vapor de água, ou uma 

mistura entre eles. A composição e o poder calorífico do produto da gaseificação 

dependem da escolha do agente gaseificante (SIKARWAR et al., 2017). A razão 

de equivalência (ER) é a propriedade que determina a razão mássica de ar e 

combustível presente na mistura em relação àquela necessária para que ocorra a 

combustão completa (MEVISSEN et al., 2009). Quando ER assume valor igual a 

um significa que a proporção de ar e combustível está obedecendo a 

estequiometria da reação. 

A relação vapor-para-biomassa (SB) é outra condição de processo que 

afeta o produto da gaseificação, principalmente na razão H2/CO. O vapor de água 

aumenta a concentração de hidrogênio e oxigênio disponíveis nas diferentes 

reações. O incremento da razão SB aumenta as taxas das reações water-gas shift 

e reforma do metano, o que resulta em um melhor rendimento de H2 e CO (PALA 

et al., 2017). 
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São empregados catalisadores de dolomita (MgCO.CaCO3), catalisadores a 

base de metais alcalinos, e catalisadores a base de níquel. Os catalisadores 

podem ser misturados diretamente com a biomassa antes do gaseificador ou no 

reator secundário após o gaseificador. Os critérios da escolha do catalisador para 

o processo de gaseificação devem levar em conta: o potencial de remoção de 

alcatrão, fácil regeneração, atratividade econômica, promover razão H2/CO 

adequada para o seu uso final, remoção de CH4 se necessário, resistência a 

desativação devida à incrustação por carbono e sinterização (SUTTON et al., 

2011). 

Os gaseificadores são classificados de acordo com seu design (leito fixo ou 

fluidizado), com o poder calorífico do gás gerado (até 5 MJ/Nm3 baixo, de 5 a 10 

MJ/Nm3 médio e acima de 10 MJ/Nm3 alto), agente gaseificante (ar, O2, H2, 

vapor), fluxo relativo entre agente gaseificante e combustível (ascendente ou 

descendente), pressão de operação (atmosférica ou pressurizado até 2000 kPa), e 

pelo tipo de biomassa utilizada (SÁNCHEZ et al., 2010). 

Os tipos de biomassa mais utilizados são madeira, resíduos agrícolas, 

plantas aquáticas, resíduos urbanos, resíduos de animais e restos orgânicos 

industriais (VASSILEV et al., 2010). Além disso, o projeto pode se basear nas 

misturas dessas biomassas. A vantagem do uso de biomassas do tipo agrícola, 

como o bagaço de cana-de-açúcar, é sua alta disponibilidade e baixo custo. Os 

produtos da gaseificação são influenciados pela composição química da biomassa 

(LI e SUZUKI, 2009). Parâmetros como análise elementar, teor de cinzas e 

umidade permitem a determinação da quantidade teórica de ar necessária para as 

reações de oxidação e redução, sendo isso fundamental para o cálculo da 

composição do gás de síntese. Esses parâmetros são apresentados para algumas 

biomassas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Composição elementar média para diferentes biomassas. 

Biomassa Componentes % base seca Cinzas 

C H O N S Cl 
Casca de Arroz 41,0 4,3 35,9 0,5 - - 18,3 
Borra de Café 57,9 7,1 29,9 2,4 - - 2,7 
Bagaço de Cana 44,8 5,4 39,5 0,4 - 0,1 9,8 
Serragem 48,9 5,8 43,3 0,3 0,1 - 1,6 

Fonte: adaptado de SÁNCHEZ et al. (2010). 
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2.2.5.3 Gás de Síntese 

 

O produto da gaseificação é o gás de síntese, que é utilizado na síntese de 

combustíveis ou outros hidrocarbonetos maiores. Gás de síntese é a mistura de 

H2, CO, CO2, CH4 e outros gases em menores proporções. Apesar de ser, 

majoritariamente, produzido via reforma a vapor do metano utilizando o gás 

natural, também pode ser produzido a partir de qualquer matéria-prima a base de 

hidrocarbonetos. Podem ser utilizados: gás natural, nafta, óleos residuais, 

petróleo, carvão e biomassa (SPATH e DAYTON, 2003). A composição do gás de 

síntese, principalmente, a razão H2/CO, varia de acordo com a tecnologia de 

produção, condições de operação e a matéria-prima utilizada.  

O gás de síntese serve para sintetizar combustíveis, compostos químicos e 

produção de energia (KNOEF, 2012), como mostrado na Figura 2.4. A produção 

de Bio-GLP a partir do gás de síntese pode ser feita via Fischer-Tropsch ou via 

intermediários: metanol e dimetil éter (DME). Processos a partir do metanol como 

MTO (metanol para olefinas) e MTG (metanol para gasolina) conseguem gerar 

pequenas quantidades de olefinas e parafinas de tamanho C3-C4 que constituem o 

GLP. O mesmo ocorre para processos a partir do DME como DTO (DME para 

olefinas) (ATLANTIC CONSULTING, 2018).  

  

Figura 2.4 – Diagrama dos processos de conversão a partir de gás de síntese. 

 

Fonte: Spath e Dayton (2003). 
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2.3  BIO-GLP A PARTIR DE GÁS DE SÍNTESE 

 

Segundo Asami et al. (2005), existem quatro rotas possíveis para se 

produzir Bio-GLP a partir de gás de síntese: Fischer-Tropsch, síntese indireta, 

síntese semi-indireta e síntese direta. Nos últimos três casos, a produção envolve 

a geração de metanol ou DME como intermediários e depois a sua conversão a 

hidrocarbonetos priorizando as frações de GLP. Entretanto, na síntese direta o 

metanol e o DME são produzidos e consumidos no mesmo reator. O esquema 

simplificado das quatro rotas é apresentado na Figura 2.5, considerando apenas 

os produtos de interesse em cada etapa. 

 

Figura 2.5 – Esquema simplificado de produção de Bio-GLP a partir de gás de 
síntese. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

2.3.1 Produção via Fischer-Tropsch 

 

A síntese via Fischer-Tropsch (F-T) converte compostos simples como H2 e 

CO em moléculas mais complexas, principalmente hidrocarbonetos alcenos e 

alcanos de cadeia linear e, em menor escala, em alguns compostos oxigenados 

(DAVIS, 2001). Os produtos principais são parafinas lineares e α-olefinas. Em 

geral, F-T é comumente utilizado visando a produção de combustíveis líquidos 

como gasolina e diesel, mas pode ser pensada para a geração de hidrocarbonetos 
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menores também como os da faixa do GLP. O mecanismo F-T é complexo e 

múltiplas reações ocorrem simultaneamente. As principais reações são 

apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Principais reações na síntese por F-T. 

Reações principais   
1. Parafinas (2𝑛 + 1)𝐻2 + 𝑛𝐶𝑂 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 + 𝑛𝐻2𝑂 (R.8) 

2. Olefinas 2𝑛𝐻2 + 𝑛𝐶𝑂 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 𝑛𝐻2𝑂 (R.9) 
3. Reações Water-Gas Shift 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 +𝐻2 (R.4) 

Reações secundárias   

4. Álcoois  2𝑛𝐻2 + 𝑛𝐶𝑂 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2𝑂 + (𝑛 − 1)𝐻2𝑂 (R.10) 

5. Oxidação/Redução catalítica (𝑎) 𝑀𝑥𝑂𝑦 + 𝑦𝐻2 ↔ 𝑦𝐻2𝑂 + 𝑥𝑀 (R.11) 

 (𝑏) 𝑀𝑥𝑂𝑦 + 𝑦𝐶𝑂 ↔ 𝑦𝐶𝑂2 + 𝑥𝑀 (R.12) 

6. Formação de carbeto 𝑦𝐶 + 𝑥𝑀 ↔ 𝑀𝑥𝐶𝑦 (R.13) 

7. Reação de Boudouard 2𝐶𝑂 → 𝐶 + 𝐶𝑂2 (R.14) 

Fonte: adaptado de VAN DER LAAN e BEENACKERS (1999). 
 

As reações podem ocorrer tanto em baixas temperaturas (LTFT) quanto em 

altas temperaturas (HTFT). O processo LTFT ocorre em temperaturas entre 200-

250 ºC, com razão H2/CO entre 1,7-2,15, e produz hidrocarbonetos lineares de 

maior peso molecular que podem ser hidrogenados a diesel. O processo HTFT 

ocorre em temperaturas entre 300-350 ºC, com razão H2/CO menor que 2, e 

produz hidrocarbonetos da faixa da gasolina e olefinas lineares de baixa massa 

molecular (C3-C11). No mecanismo F-T, maiores temperaturas resultam em 

menores tempos de reação, maior formação de produtos gasosos, maior formação 

de metano, maior deposição de coque no catalisador - pois favorece a reação de 

Boudouard -, e redução do comprimento das cadeias carbônicas (STEYNBERG, 

2004). O esquema simplificado dos processos HTFT e LTFT é apresentado na 

Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Esquema dos processos HTFT e LTFT e seus produtos principais. 

 

Fonte: autoria própria. 
 

2.3.1.1 Catalisadores F-T 

 

Em geral, a taxa de reação F-T é função da difusão dos reagentes e dos 

produtos pelos poros do catalisador e da cinética de reação na superfície do 

catalisador, a depender das condições de processo. Tipicamente são utilizados 

Fe, Co, Ni e Ru como catalisadores do processo F-T devido à alta atividade do 

hidrogênio (SIKARWAR et al., 2017). O enxofre é um contaminante para a maioria 

dos catalisadores utilizados em F-T (SIKARWAR et al., 2017). 

Para aplicações comerciais como a produção de combustíveis líquidos, Ru 

é o catalisador com maior eficiência, mas também com maior custo (DRY, 2004). 

Catalisadores de Fe e Co são mais acessíveis economicamente e possuem boa 

aplicação. Catalisadores a base de Fe são mais baratos ao se comparar com Co e 

necessitam de valores menores da razão H2/CO uma vez que promovem a reação 

water-gas shift produzindo H2 no meio. Entretanto, são mais suscetíveis a 

desativação por formação de coque (BASU, 2018). Catalisadores a base de Co 

em geral necessitam de maiores valores de razão H2/CO, possuem maior 

resistência a desativação e melhoram a produção de hidrocarbonetos de cadeia 

linear (SPATH e DAYTON, 2003). Entretanto, Co é utilizado apenas em processos 

LTFT, pois em altas temperaturas o rendimento de metano aumenta 

significativamente (DRY, 2002).  
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Promotores melhoram a desempenho dos catalisadores. Para o Fe, os 

metais K e Cu demonstraram ser bons promotores (SPATH e DAYTON, 2003).  

Catalisadores a base de Co são menos sensíveis a ação de promotores, mas a 

combinação metais e suportes como Co/Nb2O5 e Co/ZrO2 resulta em melhores 

rendimentos devido à modificação da forma física do catalisador. Além disso, a 

utilização de promotores de Pt é capaz de aumentar a atividade catalítica em até 

duas vezes (DEN OTTER et al., 2016). 

Os catalisadores mais pesquisados até então visavam a produção de 

olefinas mais pesadas como combustíveis líquidos (gasolina e diesel). Entretanto, 

atualmente são testadas novas configurações de catalisadores que potencializam 

a produção de faixas de hidrocarbonetos mais leves. A utilização de catalisadores 

do tipo zeólitas ou híbridos de interface metal-zeólita, como por exemplo Fe/ZSM-

5 e FeCuK/ZSM-5, é explorada a fim de se obter maior rendimento na produção 

de hidrocarbonetos leves (KANG et al., 2008).  

 

2.3.1.2 Reatores F-T 

 

As reações de síntese por F-T são, em geral, de caráter exotérmico. A 

principal reação, representada na Reação R.8, tem entalpia de -150 kJ/mol de CO 

consumido. A escolha do reator leva em consideração o caráter energético das 

reações, o catalisador e o produto de interesse (GUETTEL; KUNZ; TUREK, 2008). 

As reações de F-T são de caráter heterogêneo, com o emprego do gás de síntese 

e o catalisador sólido. Para acomodar esse sistema reacionário multicomponente, 

diferentes designs de reatores foram testados. Em geral, são empregados 

reatores: multitubulares de leito fixo (FBX), reatores de leito fluidizado (FB) e 

circulantes (CFB), além de reatores trifásicos (slurry) (SIKARWAR et al., 2017).  

Industrialmente, para processos a baixa temperatura são observados 

reatores fixos multitubulares e reator de coluna de bolhas (BFB). Entretanto, o 

primeiro sofre da desvantagem de ocasionar grande queda de pressão, e no 

segundo há necessidade de recuperação do catalisador (GUETTEL; KUNZ; 

TUREK, 2008). Processos em maiores temperaturas (HTFT) podem ser feitos em 

reatores de leito fluidizado, podendo ser do tipo circulante (CFB). Reatores de leito 

fluidizado possuem a vantagem de terem maiores taxas de transferência de calor, 
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o que é benéfico para o controle de temperatura visto que as reações têm caráter 

exotérmico e necessitam de sistema de refrigeração (STEYNBERG, 2004). 

 

2.3.1.3 Seletividade dos Produtos F-T 

 

A seletividade da síntese de Fischer-Tropsch depende das condições de 

processo como temperatura e pressão, escolha do catalisador, e razão H2/CO no 

gás de síntese utilizado (VAN DER LAAN e BEENACKERS, 1999). A Tabela 6 

apresenta como alguns esses fatores impactam a seletividade dos produtos das 

reações. 

 

Tabela 6 – Fatores que afetam a seletividade do produto de F-T. 

Parâmetro 
Tamanho 
de Cadeia 

Ramificação 
da Cadeia 

Seletividade 
Olefina 

Seletividade 
Álcool 

Deposito 
Carbono 

Seletividade 
Metano 

Temperatura ↓ ↑ * ↓ ↑ ↑ 
Pressão ↑ ↓ * ↑ * ↓ 
H2/CO ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 
Conversão * * ↓ ↓ ↑ ↑ 
V. Espacial * * ↑ ↑ * ↓ 
Nota: Aumenta com o aumento do parâmetro ↑. Diminui com o aumento do parâmetro ↓. Relação 
complexa *. 

 
Fonte: adaptado de VAN DER LAAN e BEENACKERS, 1999. 

 

Segundo Anderson (1956), a formação de hidrocarbonetos de cadeias 

longas no mecanismo F-T segue um modelo de polimerização ideal. A quantidade 

de cada espécie pode ser obtida conforme a equação de Anderson-Schulz-Flory 

(ASF): 

 

 log(𝑤𝑛/𝑛) = 𝑛 log(𝛼) + log((1 − 𝛼)
2/𝛼)  

 
(E.1) 

 

onde wn é a fração mássica do produto, n é o tamanho da cadeia carbônica, e a 

probabilidade de crescimento da cadeia (α) é determinada pelo tipo de catalisador 

escolhido. Tipicamente, são utilizados valores entre 0,5-0,7 para Fe e 0,7-0,8 para 

Co (GUETTEL; KUNZ; TUREK, 2008). Este modelo apresenta desvios em relação 

à produção de metano e etano/eteno, que na prática é um pouco maior e um 

pouco menor, respectivamente. 
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 Segundo o modelo ASF, quando utilizados catalisadores a base de Fe, Co 

e Ru, a distribuição de hidrocarbonetos tem valor máximo para C1 e decresce 

conforme a cadeia aumenta. Entretanto, na região de C3-C4 é encontrado um 

máximo local na distribuição. O uso de catalisadores a base de Fe com α próximo 

de 0,5 resulta em cerca de 50% de seletividade do produto em hidrocarbonetos 

leves, sendo 60% dessa faixa constituída de α-olefinas (VAN DER LAAN e 

BEENACKERS, 1999). 

Catalisadores bimetálicos a base de Fe também são utilizados para 

modificar a reação F-T a fim de produzir maiores quantidades de hidrocarbonetos 

leves C2-C4 (BI e DALAI, 2008). Esses catalisadores como Fe-HZSM5 atingem 

bons valores de produção de hidrocarbonetos leves, em especial parafinas. 

Entretanto, não seguem o modelo ASF e outros modelos cinéticos devem ser 

considerados para calcular a distribuição dos produtos do processo F-T 

(MARVAST et al., 2005). 

Ainda assim, o mecanismo das reações de F-T ainda não é completamente 

conhecido. A reação produz muitos produtos diferentes, o que torna o objetivo de 

se produzir um único componente ou uma faixa restrita de hidrocarbonetos uma 

tarefa difícil.  

 

2.3.2 Produção via Síntese Indireta 

 

A síntese indireta é o processo em que primeiramente o gás de síntese é 

convertido em DME ou metanol e depois estes são convertidos a olefinas via 

processo DME para olefinas (DTO) ou metanol para olefinas (MTO), conforme a 

Reação R.15. Por fim, as olefinas produzidas são hidrogenadas a parafinas como 

propano e butano, que constituem o GLP (ASAMI et al., 2005). Cada etapa dessa 

rota de produção é feita separadamente em diferentes reatores. 

 

 
𝐺á𝑠 𝑑𝑒 𝑠í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑒 → 𝐷𝑀𝐸/𝑀𝑒𝑂𝐻

𝐷𝑇𝑂/𝑀𝑇𝑂
→       𝑂𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠

𝐻2
→  𝐵𝑖𝑜 − 𝐺𝐿𝑃 (R.15) 

 

Conforme mostrado na reação, a síntese de Bio-GLP pode ser feita tanto 

com o uso de DME quanto com metanol. Entretanto, apesar dos processos DTO e 

MTO compartilharem semelhanças, a produção de Bio-GLP é beneficiada ao 



 

33 
 

utilizar DME como intermediário. Dughaither (2014) avaliou as vantagens de 

utilizar DME ao invés de metanol na produção de olefinas, em especial as leves, 

que são listadas a seguir. 

• Maior seletividade na conversão de DME para hidrocarbonetos: nas 

mesmas condições tem 38% a mais de seletividade na produção de 

hidrocarbonetos do que o metanol; 

• Redução de custo com equipamentos: com DME sendo produzido direto 

do gás de síntese não há necessidade de um reator de desidratação 

como é o caso do metanol; 

• Menor liberação de calor: ambos os processos DTO e MTO são 

exotérmicos, mas o processo com DME libera somente 77,5% do calor 

do processo com metanol; 

• Redução na razão H2/CO: o processo que utiliza DME como 

intermediário necessidade de valores menores da razão H2/CO; 

• Reduz os limites termodinâmicos: a conversão de gás de síntese em 

metanol é termodinamicamente limitada e necessita de reciclo para 

maiores rendimentos. Entretanto a conversão de gás de síntese em 

DME não encontra essa limitação. 

 

2.3.2.1 Síntese de DME 

 

O DME pode ser obtido diretamente a partir do gás de síntese ou através 

da desidratação do metanol. No primeiro caso é possível alcançar conversões 

elevadas acima de 95% e no segundo caso, onde primeiramente é produzido 

metanol, a conversão global de gás de síntese em DME é de 77% (SHIKADA et 

al., 1999). As reações envolvidas no processo de produção do DME são 

apresentadas a seguir (SIADA et al., 1998; OGAWA et al., 2004; SOUSA-AGUIAR 

et al., 2005): 

 

• Hidrogenação do monóxido de carbono para metanol: 

 2𝐶𝑂 + 4𝐻2 ↔ 2𝐶𝐻3𝑂𝐻 (R.16) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −182 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

 

• Hidrogenação do dióxido de carbono para metanol: 
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 𝐶𝑂2 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 (R.17) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −49,5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

 

• Reação de Shift (water-gas), representada na Reação R.4: 

 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 +𝐻2 (R.4) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −41,47 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

• Desidratação do metanol: 

 2𝐶𝐻3𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 (R.18) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −23 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

 

• Hidrogenação do monóxido de carbono para DME: 

 2𝐶𝑂 + 4𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 +𝐻2𝑂 (R.19) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −205 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

 

 

 3𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 + 𝐶𝑂2 (R.20) 
 ∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = −246 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

Onde ∆𝐻𝑟(298𝐾)
0  são os calores de reação na temperatura de 298 K. Para 

produção de DME, catalisadores bifuncionais são normalmente utilizados tanto em 

processos em fase líquida quanto gasosa (SIKARWAR et al., 2017). O rendimento 

em DME é favorecido ao se trabalhar com valor iguais de hidrogênio e monóxido 

de carbono (𝐻2 𝐶𝑂⁄ = 1) (AZIZI et al., 2014). Pressões entre 50-70 bar favorecem 

o deslocamento das reações em direção aos produtos, que em geral possuem 

menor número de moléculas (OGAWA et al., 2003).  

A produção de metanol descrita nas Reações R.16 e R.17 ocorre em 

paralelo à síntese de DME, mas é limitada termodinamicamente e sua conversão 

por passe é de aproximadamente 25% (WENDER, 1996). A conversão de gás de 

síntese em metanol é favorecida quando este é consumido na reação de 

desidratação, conforme mostrado na Reação R.18. Dessa forma, a produção de 

metanol e sua posterior desidratação aumentam a conversão global de CO em 

DME (SIKARWAR et al., 2017).  

A temperatura influencia a produção de DME, uma vez que valores de 

temperatura superiores a 280 ºC levam o DME a desidratar e produzir 

hidrocarbonetos (MA et al., 2013). Dessa forma, a temperatura desta etapa deve 

ser moderada para prevenir a conversão do DME em hidrocarbonetos.  
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Com a purificação, através de absorção e flash, H2, N2, CH4 e CO2 são 

removidos e, através de destilação, metanol e DME são recuperados e separados 

conforme demonstrado na Figura 2.7. No processo de síntese indireta, o DME 

puro segue para a próxima etapa de reação e o metanol pode ser reciclado para a 

síntese de mais DME (MA et al., 2013).  

 

Figura 2.7 – Esquema da síntese de DME a partir de gás de síntese. 

 

Fonte: autoria própria. 
 

 

2.3.2.2 Conversão de DME em Olefinas Leves 

 

A conversão de DME em hidrocarbonetos é a combinação de reações 

sequenciais onde primeiramente são produzidos hidrocarbonetos leves devido à 

desidratação do DME. Posteriormente, a reação se propaga transformando 

hidrocarbonetos leves em mais pesados (DUGHAITHER, 2014). O mecanismo 

produz mais olefinas do que parafinas, mas ainda assim parafinas são produzidas. 

O esquema da reação de DME em olefinas (DTO) é apresentado pela Reação 

R.21 (ABRAMOVA, 2009): 

 

Reação geral para o processo DTO: 

 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3
−𝐻2𝑂
→   𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠 → 𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

→ (𝑖𝑠𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝑎𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑛𝑎𝑓𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠) 
 

(R.21) 

Para conversão de DME em olefinas leves uma preocupação adicional é 

fazer com que hidrocarbonetos leves realizem a dessorção da superfície catalítica 

antes que haja a produção de hidrocarbonetos mais pesados. Para isso a escolha 
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do catalisador é crucial. Os catalisadores devem ter poros que permitam a difusão 

dos reagentes, promovam a dessorção das olefinas leves e sua difusão para fora 

dos poros do catalisador até a região bulk (DUGHAITHER, 2014). 

 

2.3.2.2.1 Catalisadores  

 

Os catalisadores mais empregados na conversão de DME para olefinas 

leves são as zeólitas. Isso advém da configuração espacial desses catalisadores, 

que permite condições de porosidade e espaçamento dos poros que auxiliam na 

difusão do DME e na dessorção e difusão das olefinas.  

Olefinas podem ser produzidas a partir de DME com a utilização de 

catalisadores SAPO-34 devido a seu menor tamanho de poro. Catalisadores com 

tamanho de poro maior, como ZSM-5, apresentam melhores rendimentos para 

produção de olefinas na faixa da gasolina. Zeólitas Y e β, apesar de terem 

tamanho de poro maiores que ZSM-5, apresentam seletividade superiores a 70% 

em hidrocarbonetos C3-C4 (MA et al., 2013).  

Além disso, o controle da acidez de alguns tipos de zeólitas, como é o 

caso da HZSM-5, tem influência significativa na inibição da conversão de olefinas 

leves a olefinas pesadas. Dessa forma, a redução da acidez do catalisador atua 

diretamente na formação de frações mais leves de hidrocarbonetos 

(DUGHAITHER, 2014). Promotores metálicos (La, Zr, Zn, Ca, Ce e Rh) e não 

metálicos (B e P) podem ser adicionados aos catalisadores para modificar ainda 

mais sua acidez.  

A razão SiO2/Al2O3 tem relação com a acidez do catalisador. O aumento da 

razão diminui a acidez do catalisador e melhora a conversão para olefinas leves 

C2-C4 (SARDESAIR et al., 1996).  

 

2.3.2.2.2 Influência do Tempo de Residência 

 

Uma vez que no mecanismo DTO ocorrem diversas reações em série até a 

formação de olefinas maiores, é esperado que seja possível otimizar a 

seletividade em algumas faixas de hidrocarbonetos ao se manipular o tempo de 
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residência. Menores valores de tempo de residência e tempo espacial estão 

relacionados a melhor seletividade na produção de hidrocarbonetos mais leves 

(DUGHAITHER, 2014). Entretanto, tempos de residência muito baixos podem 

ocasionar baixas conversões de DME.  

Ometa et al. (2009) estudaram a influência do tempo espacial entre 550 e 

8800 Lgas/Lcat/h na reação DTO com catalisador Ca-HZSM-5. Foi observado um 

rendimento de 56% na produção de olefinas C3-C4 entre tempos de 550-1100 

Lgas/Lcat/h com 100% de conversão do DME. A seletividade em hidrocarbonetos 

C2-C4 diminuiu após valores superiores a 8800 Lgas/Lcat/h. 

 

2.3.2.2.3 Influência da Temperatura 

 

O aumento da temperatura aumenta a conversão de DME, mas diminui a 

seletividade em olefinas leves na faixa C2-C4. A diminuição ocorre devido a maior 

formação de coque na superfície do catalisador (DUGHAITHER, 2014). 

Na reação com catalisador HZSM-5, Zhao et al. (2006) testaram diferentes 

faixas de temperatura entre 250 ºC e 450 ºC, onde na primeira a conversão de 

DME foi apenas de 8,6% e na segunda, apesar da conversão ser de 100%, a 

seletividade para olefinas na faixa C2-C4 caiu de 75,2% para 64,6% em base 

molar. O decréscimo na seletividade varia conforme o tipo de catalisador 

(BIRYKOVA et al., 2011; ABRAMOVA et al., 2009; KOLESNICHENKO et al., 

2011). 

 

2.3.2.3 Hidrogenação das Olefinas 

 

O GLP é formado por alcenos e alcanos, mas a maior parte da sua 

composição é de alcanos como propano e butano. Olefinas leves na faixa do GLP 

C2-C4, em especial propeno e buteno, podem ser hidrogenadas a propano e 

butano através do processo de hidrogenação catalítica homogênea ou 

heterogênea (SIEGEL, 1973). A reação generalizada da hidrogenação de olefinas 

é apresentada a seguir: 
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 𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 𝐻2 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 (R.22) 

 

Esse processo é amplamente conhecido na indústria e utilizado em 

refinarias de petróleo, na síntese de produtos químicos e farmacêuticos. Para isso 

são utilizados catalisadores metálicos a base de paládio, platina, níquel ou ferro 

(MATTSON, 2013). A cinética da hidrogenação de eteno, propeno e buteno e seus 

isômeros em diferentes catalisadores foi descrita extensamente na literatura 

(EMMETT; GRAY, 1944; SUSSMAN; POTTER, 1954). 

 

2.3.3 Produção via Síntese Semi-Indireta 

 

Diferentemente da síntese indireta, no processo de síntese semi-indireta o 

gás de síntese é convertido em GLP em apenas dois estágios, sem que haja a 

etapa de purificação entre eles (ASAMI et al., 2005). No primeiro estágio o gás de 

síntese é convertido a DME e no segundo estágio o DME é convertido a GLP. A 

Figura 2.8 compara os processos de síntese indireta e semi-indireta.  

 

Figura 2.8 – Processos de Síntese Indireta vs. Síntese Semi-indireta. 

 

Fonte: autoria própria. 
 

A síntese semi-indireta converte o DME diretamente em GLP em um meio 

reacional que possui H2 para que ocorra em etapa única a produção de olefinas e 
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a hidrogenação delas. O H2 presente no meio provém do gás de síntese e 

corresponde à fração não reagida na primeira etapa (MA et al., 2013). 

As reações são as mesmas do processo de síntese indireta, então os 

catalisadores e condições de processo são semelhantes. Novamente são 

utilizados catalisadores metálicos para síntese de DME e zeólitas com tamanho de 

poro específico para produção de olefinas leves e sua hidrogenação. 

O benefício da síntese semi-indireta é redução dos custos de aquisição e 

operação de equipamentos devido à ausência da etapa de purificação após a 

síntese de DME e a etapa de hidrogenação após a reação DTO. O processo em 

dois estágios preserva a vantagem de se utilizar uma condição de temperatura e 

pressão para a síntese de DME e outra para a produção de GLP. A reação para 

produção de hidrocarbonetos da faixa do Bio-GLP ocorre em temperaturas 

maiores do que a da síntese do DME.  

Ma et al. (2013) estudaram o efeito da temperatura no processo de síntese 

semi-indireta e identificaram que as condições ótimas de operação para as etapas 

foram com temperaturas menores ou iguais a 250 ºC para a primeira e entre 

335 ºC e 405 ºC para a segunda.  

Além disso, os processos indiretos têm maior facilidade na recuperação da 

atividade das zeólitas após desativação por coque. Como as zeólitas do segundo 

estágio não estão junto com os catalisadores da síntese de DME, pode ser feito o 

tratamento com altas temperaturas e não ocorre o problema de sinterização do 

catalisador da primeira etapa. 

 

2.3.4 Produção via Síntese Direta 

 

A síntese direta é apontada como a rota mais promissora, pois teria a 

vantagem de produzir Bio-GLP com menos recursos e menor gasto energético ao 

se comparar com a síntese semi-indireta e indireta, o que melhora a viabilidade 

econômica do processo quando feito em larga escala (LU et al., 2018). Entretanto, 

a conversão direta é um processo mais desafiador a nível tecnológico pois envolve 

uma série de transformações químicas no mesmo reator e emprego de 

catalisadores multifuncionais (ASAMI et al., 2005).  
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Diferentemente do mecanismo de F-T, onde a produção de hidrocarbonetos 

segue o modelo Anderson–Schulz–Florry (ASF), a síntese direta do GLP pode ser 

feita utilizando catalisadores híbridos juntando zeólitas com os catalisadores 

metálicos provenientes da síntese de metanol e de DME. Parte da literatura chega 

a considerar que a síntese direta pode ser vista como um modelo específico ou 

modificado do mecanismo F-T (JOHNSON, 2019; ATLANTIC CONSULTING, 

2018). Outros estudam a síntese direta como um novo processo que herda 

similaridades dos processos gás de síntese para metanol e DME, metanol para 

olefinas (MTO) e dimetil éter para olefinas (DTO) (DUGHAITHER, 2014). 

Neste mecanismo ocorre, em etapa única, a conversão do gás de síntese 

em metanol e DME e, posteriormente, a conversão desses intermediários em 

olefinas e, predominantemente, em parafinas leves (ZHANG et al., 2005). A água 

gerada na desidratação do metanol e do DME também reage conforme descrito na 

reação de water-gas shift da Reação R.4. As demais reações são descritas nas 

Reações R.23 e R.24 a seguir. 

 

Esquema da síntese direta: 

 𝐶𝑂 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻
−𝐻2𝑂
→   𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3

−𝐻2𝑂
→   ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 

 

(R.23) 

Reação global: 

 2𝑛𝐶𝑂 + (𝑛 + 1)𝐻2 → 𝐶𝑛𝐻2𝑛+2 + 𝑛𝐶𝑂2 
∆𝐻𝑟(298𝐾)

0 = ~− 210 𝑛𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (𝑛 = 1, 2, 3… , 6) 

 

(R.24) 

 

Conforme abordado anteriormente, a síntese de metanol e DME encontra 

limitações termodinâmicas. A concentração no equilíbrio de metanol a partir de 

gás de síntese é baixa a temperaturas maiores que 300 ºC. Entretanto, a condição 

de consumo rápido dos intermediários para produção de hidrocarbonetos permite 

que este processo ocorra a altas temperaturas e pressões baixas entre 1 e 5 MPa 

(ZHANG et al., 2005). 
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2.3.4.1.1 Catalisadores 

 

A rota de síntese direta é viável mediante o uso de catalisadores 

multifuncionais que convertem o gás de síntese em metanol e DME e depois 

convertem esses intermediários em hidrocarbonetos na faixa do GLP. Os 

primeiros testes da rota de síntese direta utilizaram catalizadores comuns da 

síntese de metanol (Cu-Zn) junto com zeólitas tipo Y, que tivessem tamanho de 

poro suficiente para promover a formação de hidrocarbonetos leves (ZHANG et 

al., 2005).  

Fujimoto e Yu (1993) analisaram o catalizador híbrido Cu-Zn/Y e apesar de 

apresentar boa atividade e seletividade para síntese do GLP houve baixa 

estabilidade e ocorreu desativação quando submetido à atmosfera de CO2 e vapor 

de água presentes no meio reacional. Além disso, as temperaturas mais altas do 

processo ocasionaram a formação de coque, bloqueando os poros da zeólita e 

diminuindo significativamente a seletividade na produção do Bio-GLP. 

A modificação do catalisador híbrido com metais nobres como paládio 

aumenta a estabilidade em altas temperaturas e previne a queda de seletividade 

para hidrocarbonetos nas frações do Bio-GLP (MELIÁN-CABRERA; GRANADOS; 

FIERRO, 2002; GE et al., 2007; MA et al., 2013). Uma quantidade pequena de Pd 

é suficiente para aumentar significativamente a resistência a desativação por 

coque e diminui a queda de seletividade dos catalisadores utilizados na síntese 

direta (GE et al., 2007). Entretanto, a utilização desse metal também acarreta 

maiores rendimentos de subprodutos como metano e hidrocarbonetos C2. A 

Tabela 7 compara valores de seletividade em zeólitas puras e modificadas com Pd 

nas condições de pressão de 3 MPa e temperatura de 350 ºC, e em diferentes 

tempos de reação. 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Tabela 7 – Efeito da modificação com Pd na seletividade dos produtos da síntese 
de Bio-GLP. 

Fonte: adaptado de Ma et al. (2013). 

 

O aumento da razão SiO2/Al2O3 melhora significativamente a estabilidade 

do catalisador apesar de diminuir a conversão de CO. Essa diminuição é pequena 

ao se comparar com o benefício do aumento da estabilidade (GE et al., 2007).  

Lu et al. (2018) desenvolveram um catalisador híbrido metal-zeólita 

derivado do catalisador CuZnAl@H-Beta na configuração core@shell que 

possibilitou a conversão do gás de síntese em Bio-GLP em etapa única. Este tipo 

de configuração garantiu maior estabilidade ao catalisador sem a necessidade de 

adicionar metais mais nobres como o paládio. Foram obtidas seletividades acima 

de 70% na produção de hidrocarbonetos da faixa do GLP sem que houvesse o 

aumento na produção de metano e hidrocarbonetos C2, como foi observado com a 

utilização de Pd. 

 

2.4 TRABALHOS EXPERIMENTAIS NA PRODUÇÃO DE BIO-GLP 

 

Kang et al. (2008) desenvolveram uma rota de produção de 

hidrocarbonetos leves via gás de síntese pelo mecanismo de Fischer-Tropsch. Foi 

Catalisador Tempo (h) Seletividade (% molar)       

  CO2 DME HC       

Y 2 30,8 0 69,2       

 6 30,4 33,6 36,0       

Pd-Y 2 31,2 0 68,8       

 6 31,3 0 68,7       

Catalisador Tempo (h) Distribuição dos Hidrocarbonetos (% molar) 

  C1 C2
0 C2

= C3
0 C3

= C4
0 C4

= C5 C6+ 

Y 2 2,0 3,6 1,9 32,9 0 48,2 0 10,2 1,2 

 6 2,9 1,6 8,4 3,9 10,5 14,5 2,5 8,2 47,5 

Pd-Y 2 14,8 6,1 0 38,7 0 33,5 0 5,7 1,2 

 6 11,9 6,7 0 38,8 0 35,2 0 6,0 1,4 
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obtido de 60% a 90% de conversão de CO sendo a seletividade em 

hidrocarbonetos na faixa de 55% a 75%. O rendimento de CO em hidrocarbonetos 

leves C2-C4 variou entre 4,7% e 13,8% a depender da escolha do catalisador. O 

gás de síntese foi convertido a hidrocarbonetos, em geral olefinas, em um reator 

tubular de leito fixo catalisado por uma mistura Fe/Cu/K com zeólitas (ZSM-5, 

mordenita e Beta). A reação ocorreu a temperatura de 300 ºC, pressão de 1 Mpa e 

razão molar H2/CO igual a 2. Foram encontrados melhores rendimentos para 

hidrocarbonetos leves com a utilização do catalisador FeCuK/ZSM-5. Além disso, 

foi a configuração com melhor estabilidade ao longo da reação, preservando a 

estrutura física do catalisador. Foram comparados os resultados dos catalisadores 

suportados com a zeólita (FeCuK/ZSM-5) e a somente a mistura física entre eles 

(FeCuK + ZSM-5). Apesar da simples mistura entre o catalisador metálico e a 

zeólita atingir aproximadamente 33% de seletividade nos hidrocarbonetos C3-C4, 

houve maior conversão de CO em CO2 e maior rendimento de hidrocarbonetos 

C5+ ao se comparar com FeCuK/ZSM-5. 

Jin et al. (2004) desenvolveram uma rota de produção de Bio-GLP via 

metanol e DME por meio da síntese indireta. Foram obtidas seletividades na 

distribuição de hidrocarbonetos na faixa de GLP de até 75% dependendo do 

catalisador e das condições de processo. Metanol e DME foram convertidos em 

hidrocarbonetos, em geral olefinas, em um reator de leito fixo catalisado por 

diferentes zeólitas (SAPO-34, ZSM-5, USY, SAPO-5, Beta). Foram encontrados 

melhores rendimentos para hidrocarbonetos leves com a utilização do catalisador 

ZSM-5 e razão SiO2/Al2O3 igual a 50 devido seu tamanho de poro e acidez. A 

melhor condição de processo foi obtida na temperatura de 330 ºC. As olefinas 

geradas no processo foram hidrogenadas a parafinas sob catalisador comercial de 

Pt-C com 0,3% em peso de Pt. Somente com a primeira etapa, os hidrocarbonetos 

leves C3-C4 eram formados por apenas 25,4% de parafinas e após hidrogenação 

foram obtidos 98%, sendo 56,3% de propano. Por fim, os autores analisaram a 

possibilidade de reciclo de eteno para potencializar a produção das frações de 

GLP. Os resultados sugeriram aumento na seletividade na faixa de 

hidrocarbonetos do GLP. 

Asami et al. (2005) desenvolveram uma rota de produção de Bio-GLP via 

DME por meio da síntese semi-indireta. Foi obtido aproximadamente 97% de 
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conversão de DME em hidrocarbonetos e foram obtidas seletividades para faixa 

de GLP de até 65% dependendo do catalisador e das condições de processo. 

DME foi convertido em hidrocarbonetos, em geral parafinas, em um reator de leito 

fixo catalisado por diferentes zeólitas (ZSM-5, USY, Beta) modificadas com metais 

nobres (Pd e Pt). Foram encontrados melhores rendimentos para hidrocarbonetos 

leves com a utilização do catalisador (Pd/SiO2)/USY, na temperatura de 375 ºC, 

pressão de 2.1MPa e razão H2/DME igual a 3. Nestas condições foi possível 

reduzir significativamente a reação de decomposição do DME em CO e CO2, 

potencializando o rendimento em hidrocarbonetos e, em consequência, de GLP. 

Dagle et al. (2013) desenvolveram uma rota de produção de 

hidrocarbonetos via gás de síntese por meio da síntese direta. O objetivo inicial 

era a produção de gasolina, mas os testes experimentais demonstraram boa 

eficiência na produção de hidrocarbonetos leves, em geral parafinas. Segundo os 

autores, as condições de processo e a presença de hidrogênio no meio 

converteram os alcenos a alcanos impedindo que a reação se propagasse e 

obtendo alcanos leves como o principal produto. Foram obtidas seletividades para 

hidrocarbonetos C2-C4 de 77% a 84% dependendo das condições do processo. O 

gás de síntese foi convertido a hidrocarbonetos em um reator tubular de leito fixo 

catalisado por uma mistura Pd/ZnO/Al2O3 e HZSM-5. Foram testadas diferentes 

razões molares de H2/CO entre 1 e 3. Assim como diferentes temperaturas entre 

310 ºC e 380 ºC e pressões entre 300 psig e 1000 bar. Foram encontrados 

melhores rendimentos para hidrocarbonetos leves em altas temperaturas e baixas 

pressões. Entretanto, o aumento da temperatura provocou uma desativação mais 

rápida do catalisador por formação de coque. A operação com razão H2/CO igual 

a 3 diminui significativamente a instabilidade do catalisador, pois diminuía a 

formação de coque nos poros da zeólita. A velocidade espacial (GHSV) também 

foi analisada entre 740 h-1, 1490 h-1 e 2970 h-1, em condições de temperatura igual 

a 375 ºC e pressão 1000 psig. O aumento dessa variável diminuiu as conversões 

de CO e H2, e a seletividade de hidrocarbonetos na faixa C2-C4. 

Ge et al. (2007) desenvolveram uma rota de produção de Bio-GLP via gás 

de síntese por meio da síntese direta. Foram obtidos aproximadamente 80% de 

conversão de CO, sendo aproximadamente 50% em hidrocarbonetos. O processo 

obteve aproximadamente 80% de seletividade para hidrocarbonetos na faixa C3-
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C4. O gás de síntese de razão H2/CO/Ar igual a 54/27/19 foi convertido a 

hidrocarbonetos em um reator de leito fixo catalisado por um catalisador híbrido 

Pd-Zn-Cr/Pd-β. Foram encontrados melhores rendimentos de GLP na reação 

direta em temperaturas entre 370 ºC e 400 ºC e valores de razão SiO2/Al2O3 de 

243 a 300 onde o catalisador apresentou melhor estabilidade. 

Fujimoto, Nakanishi e Ogi (2012) em parceria com a Japan Gas Synthesis 

desenvolveram uma rota de produção de Bio-GLP via gás de síntese por meio da 

síntese direta. O gás de síntese foi obtido através da gaseificação da biomassa. A 

rota foi testada em escala piloto e obteve um rendimento de 12,3 toneladas de 

GLP a partir de 100 toneladas de biomassa. Como matéria-prima foi escolhida 

madeira de cedro, e o gaseificador foi do tipo fluxo arrastado. Foi utilizado uma 

mistura de vapor e O2 como agente gaseificante. A temperatura da gaseificação 

foi de 900 ºC. A geração de alcatrão e carvão foi na ordem de 1% e 5%, 

respectivamente. Segundo os autores, se adicionados absorvedores de alcatrão e 

sistema de reciclo de carvão, é possível reduzir esses valores para 0,1% e 1%, 

respectivamente. Dessa forma, é obtido gás de síntese com poucos 

contaminantes. A geração de metano foi da ordem de 8%-10%. Cerca de metade 

do produto obtido é H2O, e o gasto no aquecimento e vaporização deve ser 

considerado para eficiência térmica do processo. A biomassa foi gaseificada 

gerando gás de síntese de composição elementar: 49% carbono, 45% oxigênio e 

o resto de hidrogênio, em peso. GLP foi produzido com catalisadores híbridos da 

síntese de metanol e zeólitas. Foi utilizado um reator tubular de leito fixo na planta 

piloto, com objetivo de se utilizar um reator multitubular no projeto em escala 

industrial. A produção de GLP depende das razões entre H2, CO e CO2, e foram 

determinadas como melhores condições de processo: 𝐻2 (𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2)⁄ ≥ 2,5 e 

0,4 ≥ 𝐶𝑂2 (𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2)⁄ ≥ 0,1 a 260 ºC e 2,0 MPa.  

 

2.5  SIMULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIO-GLP 

 

A simulação da produção de Bio-GLP a partir da biomassa pode ser 

analisada em duas etapas. A primeira, a ser tratada no Item 2.5.1, consiste na 

gaseificação da biomassa. A segunda, no Item 2.5.2, consiste na obtenção de Bio-

GLP a partir do gás de síntese e seus intermediários metanol e DME. 
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2.5.1 Trabalhos de Simulação da Gaseificação da Biomassa 

 

A gaseificação é um processo complexo de diversas etapas e a simulação 

dele depende de múltiplos fatores como a escolha do gaseificador e suas demais 

variáveis de processo, bem como os métodos termodinâmicos envolvidos e a 

estratégia de modelagem das reações. Em geral opta-se por uma modelagem 

termodinâmica, que pode ser feita de forma estequiométrica ou não 

estequiométrica. O segundo tipo é o que costuma ser usado com maior frequência 

(SIKARWAR et al., 2017).  

O estudo de simulação elaborado por Salaices et al. (2010) analisa o 

impacto das diferentes composições de biomassa no resultado da gaseificação. 

Dessa forma, não foi utilizada apenas biomassa de origem única, mas estudadas 

as diferentes possibilidades de produção com amido de batata, serragem de 

madeira de álamo e pinho, palhas de arroz e leguminosas, restos de madeira e 

carvão. A gaseificação ocorreu em reator de leito fluidizado, com vapor sendo o 

agente gaseificante, mimetizando a operação em escala piloto. O sistema foi 

modelado a partir do método não estequiométrico. Foi adotado o modelo 

termodinâmico de minimização de energia livre de Gibbs e os produtos 

considerados foram: H2, CO, CO2, H2O, CH4, C, C2H4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, 

C6H14 e carvão. Alcatrão não foi considerado devido a sua baixa fração molar. 

Enxofre (S) e N2 também não foram considerados devido ao seu baixo impacto 

nas equações de equilíbrio. As simulações da gaseificação das diferentes 

biomassas foram conduzidas a 800 ºC e 1 atm. Foi obtido um sistema de nove 

equações não lineares independentes que representaram satisfatoriamente o 

sistema de gaseificação para um tempo de residência de 30 s e diferentes valores 

de relação SB entre 0,5 e 0,7 g/g. Nestas condições, foi demonstrado que o 

processo não é controlado pela cinética e sim pela termodinâmica. A queda do 

tempo de residência faz com que o processo se torne controlado pela cinética. 

O estudo de simulação elaborado por Loha et al. (2011) modelou o 

processo de gaseificação de bagaço de cana-de-açúcar, carvão, arroz e outras 

biomassas. Para o bagaço foi obtida uma concentração de 83,3% de combustível, 

13,05 de mosto e 3,65% de cinzas. A análise elementar foi de 46,1% C, 5,26% H, 

44,25% O, 0,19% N e 4,2% S. A gaseificação ocorreu em reator de leito fluidizado 
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com vapor sendo o agente gaseificante. O sistema foi modelado a partir do 

método não estequiométrico. Foi adotado o modelo termodinâmico de 

minimização de energia livre de Gibbs e os produtos considerados foram: H2, CO, 

CO2, H2O, CH4. Foi assumido que todas as reações estariam em equilíbrio 

termodinâmico e a energia livre de Gibbs foi expressa em função da temperatura, 

da entalpia de formação dos diferentes gases e dos demais coeficientes da 

reação. As simulações foram conduzidas na faixa de temperatura de 690 ºC até 

770 ºC e 1 atm. Foi obtido um sistema de 8 equações não independentes, sendo 

três provenientes dos balanços de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os valores de 

SB foram testados entre 1 e 1,70, e foram obtidas maiores concentrações de H2 e 

CO2 para valores mais altos de SB. O valor médio de erro ao se comparar o 

experimento feito e o modelo computacional foi de 3,33631 pelo método RMS 

(root-mean-square). O valor do desvio pode estar relacionado ao fato de que não 

deve ter sido atingido o equilíbrio termodinâmico ou cinético no gaseificador 

experimental.  

O estudo de simulação elaborado por Doherty et al. (2008) modelou o 

processo de gaseificação de lascas de madeira. Para a mistura de madeira foi 

obtida uma concentração de 80% de combustível, 18,84% mosto e 1,16% de 

cinzas. A análise elementar foi de 51,19% C, 6,08% H, 41,3% O, 0,2 N, 0,2% S, 

0,05% Cl e 1,16% de cinzas. A gaseificação ocorreu em reator de leito duplo 

fluidizado e seguiu o modelo de dimensão zero. O sistema foi modelado a partir do 

método não estequiométrico. Foi adotado o modelo termodinâmico de 

minimização de energia livre de Gibbs junto com as restrições provenientes do 

equilíbrio para calibração de parâmetros. Os produtos considerados foram: H2, 

CO, CO2, H2O, C, CH4, NH3, H2S e HCl. Foram assumidas as hipóteses de estado 

estacionário, reator isotérmico, gases seguindo o modelo ideal, quedas de pressão 

desprezíveis, e que carvão é 100% carbono elementar (C), contaminantes (N2, S e 

Cl) são totalmente convertidos a NH3, H2S e HCl, e a formação de alcatrão é 

desprezível. Uma corrente de vapor foi utilizada para simulação da transferência 

de calor entre os dois gaseificadores. A gaseificação foi simulada nas 

temperaturas de 850 ºC a 950 ºC e pressão de 1 atm. Diferentes valores de SB 

foram testados e a faixa ótima de operação encontrada foi entre 0.5 e 1 para que 

não tivesse queda dos valores da capacidade calorifica inferior (LHV) do produto. 
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A razão de equivalência (ar-combustível) foi verificada para ser a menor possível 

desde que se atinja a combustão total do carvão. Os resultados obtidos foram 

confrontados com dados experimentais do trabalho de Proell et al. (2004) e 

valores da composição do gás de síntese, concentração de impurezas e 

capacidade calorifica apresentaram valores dentro da faixa esperada. Foi obtido 

gás de síntese na composição (%vol e base seca): H2 45,8%, CO 21,59%, CH4 

11,02, CO2 20,19% e N2 1,4%.  

O estudo de simulação elaborado por Moura e Araujo Filho (2019) modelou 

o processo de gaseificação do bagaço de cana-de-açúcar e lascas de madeira. A 

gaseificação ocorreu em reator CFB com vapor sendo o agente gaseificante. O 

sistema foi modelado a partir do método não estequiométrico. O gaseificador foi 

representado por três blocos: o primeiro converteu compostos não convencionais 

em convencionais em um reator de rendimento, o segundo simulou a etapa de 

pirólise em um reator de equilíbrio (RGibbs) e o terceiro a etapa de oxidação 

parcial dos componentes em outro reator de equilíbrio (RGibbs). Foi adotado o 

modelo termodinâmico de minimização de energia livre de Gibbs e os produtos 

considerados foram: H2, CO, CO2, H2O, C, CH4, C6H6 (alcatrão), NH3, H2S e HCL. 

Foram assumidas as hipóteses de estado estacionário, operação isotérmica, 

pressões e temperaturas uniformes nos reatores, transferência de calor e quedas 

de pressão desprezíveis, carvão como 100% carbono elementar (C), 

contaminantes (N2, S e Cl) foram totalmente convertidos a NH3, H2S e HCl, 

alcatrão foi considerado apenas como benzeno, cinzas se comportam como 

inertes. O pacote termodinâmico utilizado para representar as correntes foi Peng-

Robinson com modificação de Boston-Mathias. As simulações foram conduzidas 

na faixa de temperatura de 900 ºC e 1 atm. Diferentes valores de SB foram 

testados para comparação dos resultados com trabalhos experimentais e outros 

computacionais. Com SB igual a 2 e bagaço de cana-de-açúcar como matéria-

prima foi obtido gás de síntese com composição: H2 57,11%, CO 15,93%, CO2 

23,57%, CH4 3,14%. Os resultados nessa condição mostraram concordância com 

os trabalhos de Figueroa et al. (2013) e Ardila (2015), com desvios de 5% em H2, 

6% em CO, 18% em CO2 e 5% em CH4. 
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2.5.2 Trabalhos de Simulação da Síntese de Bio-GLP via Gás de Síntese e 

Intermediários 

 

Bao et al. (2010) simularam o processo de síntese de hidrocarbonetos a 

partir de gás de síntese com o mecanismo de Fischer-Tropsch. O gás de síntese 

foi obtido através da reforma do gás natural com razão H2/CO igual a 2. O modelo 

termodinâmico Non-Random-Two-Liquid com a equação de estado Redlich-Kwong 

(NRTL-RK) foi utilizado para descrever as correntes do processo. Para simular a 

síntese de Fischer-Tropsch em um reator do tipo slurry foi utilizado um reator de 

rendimento com o modelo de distribuição de hidrocarbonetos seguindo a 

distribuição ASF com α = 0,95, com um catalisador a base de cobalto. Os 

componentes considerados foram: C1, C2-C4, C5-C12, C13-C18 e C19+, que são os 

grupos de corte para gás natural, GLP, gasolina, óleo diesel e cera. A reação foi 

feita entre 210 ºC e 250 ºC (LTFT), pressão de 45 bar e razão molar gás de 

síntese/solvente igual a 1. Apesar da produção ter sido direcionada a líquidos, 3% 

da produção em gal/h foi de GLP. Parâmetros de reação, como a temperatura 

alterando o processo de LTFT para HTFT e a probabilidade de crescimento α, 

podem ser ajustados para aumentar o rendimento em GLP. A mudança do 

parâmetro α pode ser feita assumindo a hipótese da utilização de outro catalisador 

do mecanismo F-T. 

Haro et al. (2013) simularam o processo de síntese de olefinas via DME 

com o método de conversão DTO. O DME primeiramente foi obtido através do gás 

de síntese de razão H2/CO igual a 1, com conversão de CO de 85%. A pressão foi 

de 35 bar e temperatura de 250 ºC. Foi obtida uma corrente em que 

aproximadamente metade da composição era de DME e o resto CO2 e H2O. O 

modelo termodinâmico Soave-Redlich-Kwong (SRK) foi utilizado para descrever 

as correntes e processos em altas pressões e SRK-BM (com modificação Boston-

Matias) para descrever correntes e processos a baixas pressões. Um reator de 

equilíbrio foi utilizado para modelar a síntese de DME. A conversão de DME em 

olefinas foi feita em um reator de rendimento com dados de distribuição dos 

hidrocarbonetos retirados da literatura. A reação DTO ocorreu a 450 ºC com 4 bar 

de pressão. Foi usada a seguinte distribuição de produtos: inertes 39,1% (CO2, 

CO, H2, H2O), Eteno 45,1%, Propeno 38,7%, outros gases leves 7,9%, buteno 
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8,3%. O GLP, propeno e eteno foram recolhidos ao fim do processo por colunas 

de destilação em série. O modelo RadFrac do software Aspen Plus® foi utilizado 

para obter resultados precisos da separação desses componentes. Ao final do 

processo, a fração de hidrocarbonetos leves foi constituída de 60% buteno, 20% 

propano e 20% etano em base mássica. 

Zhu et al. (2012) simularam o processo de síntese de hidrocarbonetos via 

gás de síntese com o mecanismo de uma etapa. O gás de síntese foi obtido 

através da gaseificação da biomassa com razão H2/CO igual a 2. Primeiramente, o 

gás foi purificado no reformador de alcatrão. A simulação assumiu que o 

reformador operou como um reator de equilíbrio isotérmico a 879 ºC e 1,4 bar. A 

conversão obtida dos principais componentes, como metano, etano e alcatrão, foi 

especificada seguindo as conversões atingidas em trabalhos da literatura 

(PHILIPS, 2007). Antes da síntese de hidrocarbonetos, o gás de síntese ainda foi 

tratado em leito fixo para remover H2S e CO2 em presença de ZnO e MEA. A 

dessulfurização abaixou as concentrações de H2S para menos que 1 ppmv. O 

reator isotérmico do tipo casco e tubo com leito de catalizadores híbridos Pd-

ZnO/Al2O3 com zeólita HZSM-5 foi simulado como um reator de rendimento. A 

conversão de CO foi de 60%. Foram considerados os seguintes produtos com 

suas respectivas seletividades: C1-C2 25,8%, C3-C4 24,4%, C5 10,1%, C6+ 16,3% e 

demais oxigenados 23,4% (JONES & ZHU, 2009). A reação foi feita em 310 ºC e 

pressão de 22 bar. 

Arvidsson et al. (2016) simularam o processo de produção de 

hidrocarbonetos via gás de síntese tanto por metanol quanto por DME 

(MTO/DTO). O gás de síntese foi obtido através da gaseificação da biomassa com 

razão H2/CO igual a 1. O modelo termodinâmico SRK-BM foi utilizado para 

descrever as correntes de processo uma vez que a maior parte das correntes 

envolve gases a altas temperaturas e pressões. O gás de síntese foi tratado para 

remoção de sólidos, H2S e CO2, e foi submetido a um reator de water-gas shift. O 

processo WGS operou como um reator de equilíbrio e assumiu as hipóteses de 

operação adiabática na temperatura inicial de 350 ºC. Foi simulada a produção 

dos intermediários metanol e DME com um reator de equilíbrio na temperatura de 

260 ºC e pressão de 80 bar, e na temperatura de 280 ºC e pressão de 50 bar, 

respectivamente. Os reatores MTO e DTO foram simulados como reatores de 



 

51 
 

rendimento utilizando dados de seletividade da literatura de Eng et al. (1998). Foi 

considerada a produção dos seguintes componentes com seus respectivos 

rendimentos em massa MTO/DTO: CH4 (0,0091/0,0123), eteno (0,1490/0,2012), 

etano (0,0040,0,0054), propeno (0,1922/0,2594), propano (0,0032/0,0043), n-

buteno (0,0252/0,0340), i-buteno (0,0252/0,0340), n-butano (0,0002/0,0003), i-

butano (0,0002/0,0003), n-penteno (0,0201/0,272), carvão (0,0094/0,0127), H2O 

(0,5622/0,4090). Os produtos foram separados em um processo de purificação 

através da remoção de água da corrente e depois submetidos a diferentes colunas 

de separação modeladas como RadFrac. Foi obtido principalmente eteno, propeno 

e buteno, visto que a etapa de hidrogenação não foi contemplada. Os autores 

concluíram que a produção e distribuição dos hidrocarbonetos foi semelhante via 

metanol e DME. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para simular o processo de produção de Bio-GLP, com os cálculos de 

balanço de massa, balanço de energia e as operações unitárias requeridas, foi 

utilizado o software comercial Aspen Plus® v12. Como as quatros rotas de 

produção apresentadas neste trabalho envolvem gases, principalmente o 

processamento de hidrocarbonetos leves, o modelo escolhido para definir as 

propriedades termodinâmicas foi SRK-BM, conforme encontrado em outros 

trabalhos na literatura (ARVIDSSON et al., 2016: HARO et al., 2013).  

 

3.1  GASEIFICAÇÃO DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

 

Este trabalho pode ser considerado uma continuação do trabalho 

desenvolvido por Moura e Araujo Filho (2019), que simularam o processo de 

gaseificação do bagaço de cana-de-açúcar no software Aspen Plus® v8.8. 

Naquele trabalho, a biomassa foi definida como um composto não-convencional e 

caracterizada conforme a Tabela 8 e Tabela 9. Para o cálculo das suas 

propriedades foram utilizados modelos disponibilizados no software Aspen Plus® 

v8.8. foi utilizado o modelo de entalpia HCOALGEN com as opções de código 

padrão (1 1 1 1) e o modelo de densidade DCOALIGT. Para os atributos dos 

componentes requeridos no processo foram utilizados os modelos PROXANAL, 

ULTANAL e SULFANAL.  

 

Tabela 8 – Caracterização da biomassa do bagaço de cana-de-açúcar. 

Composto não-convencional Fração mássica (%) 

Mosto 5,9 
Combustível 78,6 
Carbono fixo 14 
Cinzas 7,4 

Fonte: adaptado de Moura e Araujo Filho (2019). 
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Tabela 9 – Análise elementar da biomassa do bagaço de cana-de-açúcar. 

Elemento Fração mássica (%) 

C 45,15 
H 5,4 
N 0,2 
Cl 0,03 
S 0,02 
O 41,8 
Cinzas 7,4 

Fonte: adaptado de Moura e Araujo Filho (2019). 

 

O fluxograma do processo de gaseificação elaborado pelos autores é 

apresentado na Figura 3.1. Neste estudo, o gaseificador foi representado por três 

blocos. O primeiro bloco (ULTIMATE) converte os compostos não-convencionais 

em compostos convencionais por meio de um reator de rendimento. O segundo 

bloco (PIROL) realiza a pirólise dos componentes em um reator do tipo RGibbs. O 

terceiro bloco (GASEF) realiza a oxidação parcial de certos componentes 

mediante a adição de vapor em outro reator RGibbs.  

 

Figura 3.1 – Fluxograma da simulação da produção de gás de síntese. 

 

Fonte: Moura e Araujo Filho (2019). 

 

A alimentação do processo foi definida como 100 kg·h-1 de biomassa. 

Diferentes configurações de temperatura e razão SB foram simuladas pelos 

autores a fim de se obter composições variadas do gás de síntese. A Tabela 10 

apresenta as composições em base seca do gás de síntese para cada par de 
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temperatura e razão SB. Os cenários 1 e 2 apresentam resultados da gaseificação 

do bagaço de cana-de-açúcar enquanto o cenário 3 é proveniente da simulação 

com lascas de madeira como biomassa. 

 

Tabela 10 – Composição molar do gás de síntese em base seca para diferentes 
temperaturas de gaseificação e razão SB. 

Cenário Temp. (℃) Razão SB 
Concentração molar dos Componentes (%) 

H2 CO CO2 CH4 
(1) 900 0,9 46,87 23,15 20,86 9,12 
(2) 950 0,5 43,00 31,93 15,42 9,65 
(3) 900 2 57,11 15,93 23,57 3,14 

Fonte: adaptado de Moura e Araujo Filho (2019). 

 

Neste trabalho foram utilizadas as correntes de gás de síntese após a etapa 

de purificação, contendo apenas H2, CO e CO2 na sua composição. Os Cenários 1 

e 2 da Tabela 10 foram utilizados como ponto de partida das simulações da 

produção de Bio-GLP, pois os dois foram obtidos a partir do bagaço de cana-de-

açúcar e possuem razões H2/CO apropriadas para as rotas de síntese simuladas 

neste trabalho. A corrente de gás de síntese que deixa a etapa de purificação nos 

dois cenários é apresentada na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Condições das correntes de gás de síntese após purificação.  

Propriedades da Corrente Cenário 1 Cenário 2 

Vazão H2 (kmol·h-1) 3,086118 2,573592 
Vazão CO (kmol·h-1) 1,523962 1,911048 
Vazão CO2 (kmol·h-1) 1,3759 0,92275 
Vazão Molar Total (kmol·h-1) 5,98367 5,40739 
Vazão mássica Total (kg·h-1) 109,3595 99,32731 
Temperatura (℃) 260  260 
Pressão (bar) 1  1 

Fonte: Autoria própria, com base em Moura e Araujo Filho (2019). 

 

3.2  SIMULAÇÃO DO PROCESSO VIA FISCHER-TROPSCH 

 

Para simular a síntese de Bio-GLP por Fischer-Tropsch foi utilizada a 

corrente de gás de síntese do Cenário 1 da Tabela 11, pois possui razão H2/CO 

igual a 2, conforme utilizado no experimento de Kang et al. (2008). O fluxograma 

elaborado é apresentado na Figura 3.2 a seguir. 
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Figura 3.2 – Fluxograma do processo de produção de Bio-GLP via Fischer-
Tropsch. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

As hipóteses adotadas na simulação de cada operação unitária são 

resumidas na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Resumo das hipóteses adotadas na simulação das operações 
unitárias para a rota de síntese por Fischer-Tropsch. 

Operação Unitária Modelagem e Hipóteses 

Unidade Rectisol 
CO2 (SEP1) 

Unidade: SEP; separa CO2 da corrente de processo e resulta em apenas 
0,04 de fração molar de CO2. 

Reator de Síntese F-
T (RF-T) 

Unidade: RYield; distribuição de hidrocarbonetos de Kang et al. (2008). 

Reator de 
Hidrogenação 
(RHYDRO) 

Unidade: RYield; Relação olefina/parafina no produto de Jin et al. (2004). 

Separador (FLASH1) Unidade: FLASH3; Flash Adiabático. Temperatura de entrada de 30 ⁰C e 
pressão de 30 bar.  

Stripper (Strip1) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por modelo 
shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) ajustado para se 
obter 99,5% de etano no topo. 

Coluna C2-C3 (C2C3) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por modelo 
shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo ajustados 
para se obter 99,5% de etano no topo. 

Coluna C4-C5 (C4C5) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por modelo 
shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo ajustados 
para se obter 99,5% de butano no topo. 

Trocadores de Calor 
(HXn) 

Unidade: Heater; quedas de pressão não contempladas. 

Compressores 
(COMPn) 

Unidade: Compr; eficiência isentrópica de 0,72. 

Fonte: autoria própria. 
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3.2.1 Seção de Condicionamento 

A corrente de entrada de gás de síntese foi levada inicialmente às 

condições de processo de 40 ºC e 30 bar para a remoção de CO2 na unidade 

Rectisol, simulado de forma simplificada como um separador SEP. A 

pressurização foi feita em um compressor de três estágios com intercoolers de 

40 ºC, eficiência politrópica de 80% e eficiência mecânica de 94%, conforme 

simulado por Clausen et al. (2011). Por fim, a corrente foi despressurizada em 

uma turbina até 10 bar e aquecida até 300 ºC para atender as especificações de 

entrada do reator de síntese de F-T. 

 

3.2.2 Seção de Reação 

 

O reator de Fischer-Tropsch foi modelado como reator de rendimento 

(RYield) utilizando a distribuição de hidrocarbonetos obtida por Kang et al. (2008) 

com o catalisador FeCuK/ZSM-5 com razão SiO2/Al2O3 de 25. O catalisador 

escolhido apresentou maior conversão do gás de síntese, maior estabilidade e 

maior rendimento em hidrocarbonetos leves ao se comparar com os demais 

avaliados no trabalho de Kang et al. (2008). Foi considerada conversão de 81,1% 

(base molar) de CO, sendo 35,6% em CO2 e 64,4% em hidrocarbonetos. A 

distribuição dos hidrocarbonetos utilizada é apresentada na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Distribuição de hidrocarbonetos para reação de F-T. 

 

Fonte: adaptado de Kang et al. (2008). 

 

Além dos hidrocarbonetos, a reação também gera água. A quantidade de 

água produzida foi determinada através do balanço mássico para o átomo de 

Hidrocarboneto Distribuição (% molar) 

C1 19,6 
C2 6,5 
C2

= 4,2 
C3 13,4 
C3

= 13,4 
C4 2,9 
C4

= 12,7 
C5

+ 37,8 
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oxigênio. Dessa forma, a massa total de hidrocarbonetos (HC) produzidos foi 

considerada conforme a Equação E.2: 

 

 𝑚𝐻𝐶 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑚𝐻2𝑂 − 𝑚𝐶𝑂 −𝑚𝐶𝑂2  

 

(E.2) 

 

sendo 𝑚𝐻𝐶 a massa total de hidrocarbonetos, 𝑚𝐻2𝑂 a massa de água, 𝑚𝐶𝑂 a 

massa de CO e 𝑚𝐶𝑂2 a massa de CO2 na corrente de saída do reator de síntese 

F-T. 

Após a reação F-T, os produtos são levados ao reator em série de 

hidrogenação para conversão de olefinas em parafinas. O reator de hidrogenação 

com catalisador Pt/C foi modelado como um reator de rendimento (RYield) 

utilizando dados de conversão de olefinas em parafinas de Jin et al. (2004). Após 

o processo de hidrogenação foi assumida redução da quantidade de olefinas de 

76% para 2,1% nos hidrocarbonetos C3 e C4, que constituem o GLP. Essa 

proporção foi expandida para as demais frações de hidrocarbonetos, pois nestas 

condições praticamente todas as olefinas são hidrogenadas a parafinas nesta 

etapa (JIN et al., 2004). 

 

3.2.3 Seção de Purificação 

 

Após a etapa de reação, a água é removida da corrente e os produtos são 

pressurizados a 30 bar e resfriados a 30 ºC para o melhor aproveitamento dos 

equipamentos de separação (ARVIDSSON et al., 2016). A fase vapor é separada 

da fase líquida por unidade flash simulada com o bloco FLASH3. A fase líquida é 

levada a um stripper simulado como RadFrac para se obter 99,8% de etano no 

topo. A corrente de topo do stripper é misturada à corrente de fase vapor do flash 

no MIX1 e ambas são levadas à unidade Rectisol, simulado como um separador 

SEP, para separação de CO2. Foi considerado 100% de remoção de CO2. A 

corrente que deixa a unidade Rectisol é submetida à coluna C2C3, simulado como 

RadFrac, para obtenção de 99,5% de etano no topo. A corrente de fundo desta 

coluna é misturada à corrente de fundo do stripper no MIX2. Por fim, a mistura é 

levada à coluna C4C5, simulado como RadFrac, para se obter 99,5% de butano 
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no topo com no máximo 2% de C5+ na corrente, conforme especificação para 

comercialização de GLP na Resolução 825 da ANP (2020).  

 

3.3  SIMULAÇÃO DO PROCESSO VIA SÍNTESE INDIRETA 

 

Para simular a síntese indireta de Bio-GLP foi utilizada a corrente de gás de 

síntese do Cenário 2 da Tabela 11, pois é necessária razão H2/CO que favoreça a 

síntese de DME. O fluxograma elaborado é apresentado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Fluxograma do processo de produção de Bio-GLP via síntese 
indireta. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

As hipóteses adotadas na simulação de cada operação unitária são 

apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Resumo das hipóteses adotadas na simulação das operações 
unitárias para a rota de síntese indireta. 

Operação Unitária Modelagem e Hipóteses 

Unidade Rectisol CO2 
(SEP1) 

Unidade: SEP; separa CO2 da corrente de processo e resulta em apenas 
0,04 de fração molar de CO2. 

Reator de Síntese de 
DME (RDME) 

Modelado como REquil. Reator isotérmico. Reações de equilíbrio pelas 
Reações R.4, R.16 e R.18, com aproximações de temperatura de 15 ⁰C, 
15 ⁰C e 100 ⁰C, respectivamente. 

Separador (FLASH1) Unidade: FLASH2; Temperatura de entrada -50 ⁰C e pressão de 50 bar. 
Desgaseificador 
(DEGASSER) 

Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por 
modelo shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) ajustada 
para recuperar 99,9% de CO2 no topo. 

Reator DTO (RDTO) Unidade: RYield; distribuição de hidrocarbonetos de Jin et al. (2004). 
Reator de 
Hidrogenação 
(RHYDRO) 

Unidade: RYield; Relação olefina/parafina no produto de Jin et al. (2004). 

Coluna C4-C5 (C4C5) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por 
modelo shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo 
ajustados para se obter 99,5% de butano no topo. 

Coluna C2-C3 (C2C3) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por 
modelo shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo 
ajustados para se obter 99,5% de etano no topo. 

Trocadores (HXn) Unidade: Heater; quedas de pressão não contempladas. 
Compressores 
(COMPn) 

Unidade: Compr; eficiência isentrópica de 0,72. 

Fonte: autoria própria. 

 

3.3.1 Seção de Condicionamento 

 

A corrente de entrada de gás de síntese foi levada inicialmente às 

condições de processo de 30 ºC e 30 bar para a remoção de CO2 na unidade 

Rectisol, simulado de forma simplificada como um separador SEP. A 

pressurização foi feita em um compressor multiestágio simulado assim como na 

rota de Fischer-Tropsh. O CO2 foi removido para atingir 0,04 de fração molar na 

corrente a fim de garantir maiores valores de conversão na síntese de DME 

(CLAUSEN et al., 2011; LIU et al., 2011). Por fim, a corrente foi pressurizada até 

50 bar para atender às especificações de entrada do reator de síntese de DME.  
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3.3.2 Seção de Reação 

 

O reator de síntese de DME (RDME) foi modelado como reator de equilíbrio 

(REquil) isotérmico. A temperatura de reação foi definida como 260 ºC e pressão 

de 50 bar. A corrente de alimentação é misturada com o reciclo no MIX1 e a 

temperatura da mistura é readequada à condição de entrada do reator em 240 ºC 

(CLAUSEN et al., 2011). Foram escolhidas as reações de hidrogenação do 

monóxido de carbono a metanol (R.16), reação de water-gas shift (R.4) e 

desidratação do metanol a DME (R.18), com aproximações de temperatura de 

15 ºC, 15 ºC e 100 ºC, respectivamente. A água produzida foi retirada e a corrente 

foi resfriada até -50 ºC para obter boa separação do gás de síntese não reagido 

do DME (ARVIDSSON et al., 2016). Um primeiro separador, simulado com um 

bloco FLASH2, foi utilizado para separar a fase líquida da fase vapor. O gás de 

síntese não reagido foi separado em um separador comum (SEP). A separação foi 

ajustada para que 76% do gás de síntese não reagido seja reciclado e os outros 

24% sejam destinados como purga, que normalmente é utilizada para produção 

de energia na planta (CLAUSEN et al., 2011). Para se obter a corrente de DME e 

metanol livre dos gases leves, é utilizado um desgaseificador, que foi simulado 

como uma coluna RadFrac, resultando na recuperação de 99,9% do CO2 na 

corrente de topo, como descrito na Tabela 14. 

A corrente de fundo com DME e metanol é pré-aquecida a 400 ºC antes de 

entrar no reator para síntese de olefinas. O reator DTO foi modelado como um 

reator de rendimento (RYield), utilizando a distribuição de hidrocarbonetos obtida 

por Jin et al. (2004) com o catalisador HZSM-5 com razão SiO2/Al2O3 de 45. O 

catalisador escolhido é um dos mais utilizados para a reação DTO e possui longo 

tempo de vida útil (DUGHAITHER, 2014). Além disso, Jin et al. (2004) reportaram 

que o catalisador suporta múltiplos ciclos de regeneração. Por se tratar de um 

reator de rendimento, o diluente N2 não foi considerado. Foi considerada 

conversão de 95,2% do DME em hidrocarbonetos. Além disso, foi considerado 

que nas condições de reação todo o metanol produzido foi convertido a DME. A 

distribuição dos hidrocarbonetos utilizada é apresentada na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Distribuição de Hidrocarbonetos para reação de DTO. 

Hidrocarboneto Distribuição (% mássica) 

C1 1,2 
C2 0,1 
C2

= 12,3 
C3 3,4 
C3

= 34,5 
C4 12,5 
C4

= 22,4 
C5

+ (não aromáticos) 7,7 
Aromáticos 6,0 

Fonte: adaptado de Jin et al. (2004) 

 

Além dos hidrocarbonetos, a reação DTO gera água devido à desidratação 

do DME, conforme descrito na Reação R.21. Foi assumida a hipótese de que 1 

mol de DME convertido geraria 1 mol de H2O. Dessa forma, a massa total de 

hidrocarbonetos (HC) produzidos foi calculada pela Equação E.3: 

 

 𝑚𝐻𝐶 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑚𝐷𝑀𝐸 − 𝑚𝐻2𝑂 

 

(E.3) 

sendo 𝑚𝐻𝐶 a massa total de hidrocarbonetos, 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 a massa total da corrente, 

𝑚𝐷𝑀𝐸 a massa de DME não reagido e 𝑚𝐻2𝑂 a massa de água na corrente de saída 

do reator DTO. 

Após a reação DTO, os produtos são misturados com uma corrente de H2 e 

são levados ao reator em série de hidrogenação para conversão de olefinas em 

parafinas. A corrente de H2 foi definida para ter a mesma quantidade em mols de 

DME na entrada do reator DTO (JIN et al., 2004). O reator de hidrogenação com 

catalisador Pt/C foi modelado como reator de rendimento (RYield), com as 

mesmas hipóteses utilizadas na rota de Fischer-Tropsch. 

 

3.3.3 Seção de Purificação 

 

Após a etapa de síntese, os produtos são pressurizados a 30 bar e 

resfriados a 40 ºC para o melhor aproveitamento dos equipamentos de separação 

(ARVIDSSON et al., 2016). Primeiramente, a água presente na corrente é 

removida. A coluna C4C5 foi simulada com o bloco RadFrac para se obter 99,5% 

de butano na corrente de topo. Por fim, a coluna C2C3 também foi simulada como 
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RadFrac para se obter 99,5% de etano na corrente de topo, conforme descrito na 

Tabela 14. Nesta rota o DME não convertido não foi separado do produto, pois a 

pequena quantidade de DME restante ainda enquadra a corrente final como GLP 

segundo a International DME Association (2013). 

 

3.4  SIMULAÇÃO DO PROCESSO VIA SÍNTESE SEMI-INDIRETA 

 

Para simular a síntese semi-indireta de Bio-GLP foi utilizada a corrente de 

gás de síntese do Cenário 2 da Tabela 11, pois é necessária razão H2/CO que 

favoreça a síntese de DME. O fluxograma elaborado é apresentado na Figura 3.4 

a seguir.  

 

Figura 3.4 – Fluxograma do processo de produção de Bio-GLP via síntese semi-
indireta. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

As hipóteses adotadas na modelagem de cada operação unitária são 

apresentadas na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Resumo das hipóteses adotadas na modelagem das operações 
unitárias para a rota de síntese semi-indireta. 

Operação Unitária Modelagem e Hipóteses 

Reator de water-gas 
shift (RWGS) 

Unidade: REquil; reator isotérmico. Reação de equilíbrio pela Reação R.4 
com aproximação de temperatura de 10 ⁰C. Razão molar H2O/CO igual a 3. 

Unidade Rectisol 
CO2 (SEP1) 

Unidade: SEP; separa todo CO2 da corrente de processo. 

Reator de Síntese de 
DME (RDME) 

Unidade: REquil; Reator isotérmico. Reações de equilíbrio pelas Reações 
R.4, R.16 e R.18, com aproximações de temperatura de 15 ⁰C, 15 ⁰C e 100 
⁰C, respectivamente. 

Reator Síntese Semi-
Indireta (RLPG) 

Unidade: RYield; distribuição de hidrocarbonetos de Asami et al. (2005). 

Separador (FLASH1) Unidade: FLASH3; Flash adiabático. Temperatura de entrada 30 ⁰C e 
pressão de 25 bar. 

Stripper (STRIP1) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por 
modelo shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) ajustada 
para se obter 99,5% de etano no topo. 

Coluna C2-C3 (C2C3) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por 
modelo shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo 
ajustados para se obter 99,5% de etano no topo. 

Coluna C4-C5 (C4C5) Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por 
modelo shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo 
ajustados para se obter 99,5% de butano no topo. 

Trocadores (HXn) Unidade: Heater; quedas de pressão não contempladas. 
Compressores 
(COMPn) 

Unidade: Compr; eficiência isentrópica de 0,72. 

Fonte: autoria própria. 

 

3.4.1 Seção de Condicionamento 

 

A corrente de entrada de gás de síntese foi levada inicialmente às 

condições de processo de 350 ºC e 30 bar. A corrente foi dividida por uma 

unidade FSPLIT e dois cenários foram estudados. No Cenário A, 12,5% da 

corrente seguiu para um reator de reação water-gas shift e o resto seguiu para o 

reator de DME. No Cenário B, 100% da corrente seguiu para o reator de DME. A 

corrente que seguiu para o reator de síntese de DME é pressurizada a 50 bar e 

resfriada a 240 ºC para atender as especificações de entrada do reator 

(CLAUSEN et al., 2011). 
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3.4.2 Seção de Reação 

 

O reator de síntese de DME (RDME) foi modelado como reator de equilíbrio 

(REquil) isotérmico com as mesmas condições utilizadas na rota de síntese 

indireta, com a exceção de não haver reciclo do gás de síntese não convertido. O 

reator water-gas shift foi modelado como reator de equilíbrio (REquil) com a 

reação representada na Reação R.4 e com aproximação de temperatura de 10 ºC. 

A corrente de saída do reator de water-gas shift foi resfriada e submetida a uma 

unidade Rectisol para remoção de CO2. As duas correntes então foram misturadas 

para adequar a razão H2/DME, que deve ser igual a 3 para atender as 

especificações utilizadas no experimento de Asami et al. (2005). 

O reator de síntese semi-indireta foi modelado como reator de rendimento 

(RYield) utilizando a distribuição de hidrocarbonetos obtida por Asami et al. (2005) 

com o catalisador Pd/SiO2/USY. Entre os catalisadores de Pd suportados nas 

zeólitas ZSM-5, Beta e USY, o catalisador escolhido apresentou maior eficiência 

na conversão DME para GLP devido a maior estabilidade na reação e rendimento 

na fração C3-C4. Foi considerado 100% de conversão de DME (mol), sendo 2,7% 

em CO, 0% em CO2 e 97,3% em hidrocarbonetos. Além disso, foi considerado que 

nas condições de reação todo o metanol produzido foi convertido a DME. A 

distribuição dos hidrocarbonetos utilizada é apresentada na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Distribuição de hidrocarbonetos para reação de síntese semi-indireta. 

Hidrocarboneto Distribuição (% molar) 

C1 3,2 
C2 12,2 
C3 25,6 
C4 39,5 
C5 12,8 
C6+ 6,6 

Fonte: adaptado de Asami et al. (2005) 

 

Além dos hidrocarbonetos, a reação também gera água. A quantidade de 

água produzida foi determinada através do balanço mássico para o átomo de 

oxigênio. Dessa forma, a massa total de hidrocarbonetos (HC) produzidos foi 

calculada conforme a Equação E.2 apresentada anteriormente. 
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3.4.3 Seção de Purificação 

 

Após a etapa de reação os produtos são pressurizados a 30 bar e 

resfriados a 30 ºC para o melhor aproveitamento dos equipamentos de separação 

(ARVIDSSON et al., 2016). A fase vapor é separada da fase líquida por unidade 

flash simulada como FLASH3. A fase líquida é levada a um stripper, que foi 

simulado com o bloco RadFrac para se obter 99,8% de etano no topo. A corrente 

de topo do stripper é misturada à corrente de fase vapor do flash no MIX2 e 

ambas são levadas à unidade Rectisol, simulado de forma simplificada como um 

separador SEP, para separação de CO2. Foi considerado 100% de remoção de 

CO2. A corrente que deixa a unidade Rectisol é submetida à coluna C2C3, 

simulado como RadFrac para se obter 99,5% de etano no topo. A corrente de 

fundo desta coluna é misturada à corrente de fundo do stripper no MIX3. Por fim, a 

mistura é levada à coluna C4C5, simulado como RadFrac para se obter 99,5% de 

butano no topo com no máximo 2% de C5+ na corrente. 

 

3.5  SIMULAÇÃO DO PROCESSO VIA SÍNTESE DIRETA 

 

Para simular a síntese direta de Bio-GLP foi utilizada a corrente de gás de 

síntese do Cenário 1 da Tabela 11, pois é necessário alta razão H2/CO para essa 

rota (GE et al., 2007). O fluxograma elaborado é apresentado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Fluxograma do processo de produção de Bio-GLP via síntese direta. 

 

Fonte: autoria própria. 
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As hipóteses adotadas na modelagem das principais operações unitárias 

são apresentadas na Tabela 18.  

 

Tabela 18 – Resumo das hipóteses adotadas na modelagem das operações 
unitárias para a rota de síntese direta. 

Operação 
Unitária 

Modelagem e Hipóteses 

Unidade Rectisol 
CO2 (SEP1) 

Unidade: SEP; separa o CO2 da corrente de processo para obter 
aproximadamente 8% (mol) de CO2 na corrente. 

Reator de 
Síntese Direta 
(RLPG) 

Unidade: RYield; distribuição de hidrocarbonetos de Ge et al. (2007). 

Separador Unidade: FLASH2; Flash Adiabático. Temperatura de entrada de 30 ⁰C e 
pressão de 25 bar. 

Coluna C2-C3 Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por modelo 
shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo ajustados para 
se obter 99,5% de etano no topo. 

Coluna C4-C5 Unidade: RadFrac; Número de estágios e alimentação definidos por modelo 
shortcut (DSTWU). Razão destilado/alimentação (D/F) e refluxo ajustados para 
se obter 99,5% de butano no topo. 

Fonte: autoria própria. 

 

3.5.1 Seção de Condicionamento 

 

A corrente de entrada de gás de síntese foi levada inicialmente às 

condições de processo de 30 bar e 40 ºC para remoção de CO2, obtendo-se 

aproximadamente 8% (base molar) de CO2 na corrente. Conforme abordado por 

Fujimoto, Nakanishi e Ogi (2012), os limites ótimos de operação para síntese 

direta contemplam valores de razão CO2/(CO2+CO) entre 0,1 e 0,4. Após a 

remoção de CO2, a corrente de gás de síntese é pressurizada a 51 bar e resfriada 

a 375 ºC para atender as especificações de entrada do reator de síntese direta 

(GE et al., 2007).  

 

3.5.2 Seção de Reação 

 

O reator de síntese direta foi modelado como reator de rendimento (RYield) 

utilizando a distribuição de hidrocarbonetos obtida por Ge et al. (2007) com o 

catalisador Pd-Zn-Cr/Pd-β, com razão SiO2/Al2O3 de 243. Este catalisador foi 

escolhido pois é o mesmo utilizado nos experimentos de Fujimoto, Nakanishi e Ogi 
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(2012). Apesar de não se saber ao certo qual razão SiO2/Al2O3 utilizada, Ge et al. 

(2007) avaliaram que essa razão nos valores de 243 e 300 apresentaram maior 

estabilidade durante a síntese de GLP. Foi considerado 74,6% de conversão de 

CO (mol), sendo 25,3% em CO2, 0,03% em DME e 49,3% em hidrocarbonetos. A 

distribuição dos hidrocarbonetos utilizada é apresentada na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Distribuição de hidrocarbonetos para reação de síntese direta. 

Hidrocarboneto Distribuição (% mássica) 

C1 2,4 
C2 3,4 
C3 39,4 
C4 39,9 
C5 9,0 
C6+ 6,0 

Fonte: adaptado de Ge et al. (2004) 

 

 

Além dos hidrocarbonetos, a reação também gera água devido à 

desidratação do DME formado como intermediário da reação. A quantidade de 

água produzida foi determinada através do balanço mássico para o átomo de 

oxigênio, assim como foi feito para as demais rotas. Dessa forma, a massa total 

de hidrocarbonetos (HC) produzidos foi calculada conforme a Equação E.4: 

 

 𝑚𝐻𝐶 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −𝑚𝐷𝑀𝐸 − 𝑚𝐻2𝑂 − 𝑚𝐶𝑂 −𝑚𝐶𝑂2  

 

(E.4) 

sendo 𝑚𝐻𝐶 a massa total de hidrocarbonetos, 𝑚𝐷𝑀𝐸 a massa de DME, 𝑚𝐻2𝑂 a 

massa de água, 𝑚𝐶𝑂 a massa de CO e 𝑚𝐶𝑂2 a massa de CO2 na corrente de saída 

do reator de síntese direta. 

 

3.5.3 Seção de Purificação 

 

Após a etapa de síntese, os produtos são resfriados até 30 ºC, com a água 

sendo removida do processo, e a corrente é submetida a um separador 

vapor/líquido simulado como uma unidade FLASH2. A corrente em fase vapor é 

levada a uma unidade Rectisol para remoção de CO2 e então ela é misturada à 

corrente de fase líquida no MIX1. Essa corrente é submetida a uma coluna de 
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destilação (C2C3), simulado com o bloco RadFrac, para se obter 99,5% de etano 

no topo. A corrente de fundo da primeira coluna é a alimentação da segunda 

coluna (C4C5), também simulado com o bloco RadFrac, para se obter 99,5% de 

butano no topo com no máximo 2% de C5+. 
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4. RESULTADOS  

 
4.1  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO POR FISCHER-TROPSCH 

 

A composição da corrente de produtos obtida após a etapa de reação é 

apresentada na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Composição da corrente após etapa de reação na rota de Fischer-
Tropsch. 

Composto Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

CO 1,62E-01 8,07E+00 
CO2 4,08E-01 2,04E+01 
H2O 1,14E-01 5,70E+00 
C1 1,95E-02 9,71E-01 
C2 + C2

= 1,94E-02 9,67E-01 
C3 4,18E-02 2,09E+00 
C3

= 9,01E-04 4,50E-02 
C4 5,33E-02 2,66E+00 
C4

= 1,14E-03 5,69E-02 
C5+ 1,80E-01 8,99E+00 

Fonte: autoria própria. 

 

A partir de 100 kg·h-1 de biomassa foram produzidos 4,85 kg·h-1 de 

hidrocarbonetos C3-C4 com razão C3/C3-C4 igual a 0,44. A baixa na produção de 

GLP ocorreu principalmente pela maior produção de hidrocarbonetos da faixa C5+ 

e a alta seletividade de CO2.  

Após as etapas de purificação, foi obtida a corrente de Bio-GLP conforme 

apresentado na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Composição em base seca da corrente de Bio-GLP após as etapas 
de purificação na rota de Fischer-Tropsch. 

Composto Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

C1 1,33E-07 6,46E-07 
C2 + C2

= 8,06E-04 3,91E-03 
C3 4,30E-01 2,09E+00 
C3

= 9,27E-03 4,50E-02 
C4 5,34E-01 2,59E+00 
C4

= 1,16E-02 5,63E-02 
C5+ 1,35E-02 6,57E-02 

Fonte: autoria própria.  
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Foram produzidos 4,85 kg·h-1 de Bio-GLP em conformidade com os 

critérios da Resolução 825 da ANP (2020). Nesta rota há maior produção de 

hidrocarbonetos C5+, pois no reator F-T primeiramente são sintetizadas as olefinas 

e a falta da reação de hidrogenação das olefinas permite que se obtenha olefinas 

maiores. Como reportado por Ma et al. (2013), a hidrogenação das olefinas em 

meio catalítico previne que a reação se propague e se formem maiores 

quantidades de hidrocarbonetos C5+. 

 

4.1.1 Verificação dos Resultados da Simulação 

 

O produto obtido nesta rota pelo catalisador de FeCuK/ZSM-5 pode ser 

comparado com a distribuição ASF utilizando um catalisador de Fe comum da 

síntese de F-T com valor de α igual a 0,5 na Equação E.1. A distribuição de 

hidrocarbonetos foi de 31,9% de C3-C4 pela rota simulada e 30,9% de C3-C4 pela 

previsão da distribuição ASF. Dessa forma, apesar de pouco Bio-GLP ser 

produzido, o valor ainda é dentro do esperado considerando a rota de Fischer-

Tropsch. A principal diferença ocorre devido à maior produção de hidrocarbonetos 

C5+, que na rota simulada se encontram em maior quantidade em relação ao 

previsto pela distribuição ASF.  

Dessa forma, a metodologia proposta pode ser considerada validada. 

Entretanto, o rendimento de 4,85% em peso a partir de 100 kg·h-1 de biomassa 

fica abaixo do potencial esperado de 10% das rotas de síntese indicado por 

Johnson (2019), evidenciando que, para este caso em particular, a rota via F-T 

possui desvantagem na produção de Bio-GLP em comparação com as demais. 

 

4.2  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO POR SÍNTESE INDIRETA 

 

A composição da corrente de produtos obtida após a etapa de reação é 

apresentada na Tabela 22. 
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Tabela 22 – Composição da corrente após etapa de reação na rota de Síntese 
Indireta. 

Composto Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

DME 4,80E-02 1,46E+00 
H2O 3,74E-01 1,13E+01 
C1 6,96E-03 2,11E-01 
C2 + C2

= 7,19E-02 2,18E+00 
C3 2,14E-01 6,50E+00 
C3

= 5,37E-03 1,63E-01 
C4 1,99E-01 6,03E+00 
C4= 3,49E-03 1,06E-01 
C5+ 4,46E-02 1,35E+00 
C5+ (aromáticos) 3,25E-02 9,87E-01 

Fonte: autoria própria. 

 

A partir de 100 kg·h-1 de biomassa foram produzidos 12,80 kg·h-1 de 

hidrocarbonetos C3-C4 com razão C3/C3-C4 igual a 0,52. Após as etapas de 

purificação, foi obtida uma corrente de Bio-GLP conforme apresentado na Tabela 

23. 

 

Tabela 23 – Composição em base seca da corrente de Bio-GLP após as etapas 
de purificação na rota de Síntese Indireta. 

Composto Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

DME 1,01E-01 1,45E+00 
C1 9,48E-10 1,36E-08 
C2 + C2

= 3,62E-03 5,19E-02 
C3 4,45E-01 6,39E+00 
C3

= 1,08E-02 1,55E-01 
C4 4,20E-01 6,03E+00 
C4= 7,37E-03 1,06E-01 
C5+ 3,00E-03 4,31E-02 
C5+ (aromáticos) 2,44E-12 3,50E-11 

Fonte: autoria própria. 

 

Foram produzidos 12,77 kg·h-1 de Bio-GLP em conformidade com os 

critérios da Resolução 825 da ANP (2020). Além disso, de acordo com a 

International DME Association (IDA) (2013), a mistura de DME com GLP em até 

20% do volume não altera as propriedades físicas e químicas no GLP a ponto de 

necessitar mudanças nos equipamentos que o utilizam. Apesar da Resolução 825 

da ANP não contemplar o blend de DME no GLP, o potencial dessa mistura é 

explorado em países como EUA, Japão e alguns países da Europa e, em média, 
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mais de 65% do DME produzido globalmente é misturado com GLP (IDA, 2013). 

Nesta rota, o blend de GLP com DME potencializa a produção, aumentando-a de 

12,77 kg·h-1 para 14,23 kg·h-1, ou seja, um aumento de aproximadamente 11%. 

 

4.2.1 Verificação dos Resultados da Simulação 

 

A partir da corrente de gás de síntese do Cenário 2 da Tabela 11, com 

razão H2/CO de aproximadamente 1,3, foi possível produzir 26,57 kg·h-1 de DME e 

2,51 kg·h-1 de metanol. Com o reciclo de 76% do gás de síntese não reagido, foi 

possível atingir uma conversão global de 84,3%. A conversão por passe foi de 

47,4% para o H2 e 66,6% para o CO. Clausen et al. (2011) obtiveram conversão 

por passe para o H2 de 39% e 66% para o CO em condições semelhantes. As 

discrepâncias entre os resultados podem ser justificadas pela diferença na razão 

H2/CO de 1,3 para 1,5 e na remoção de contaminantes e inertes como CO2 e N2 

antes da alimentação do reator. Dessa forma, esta etapa de síntese de DME 

aproxima-se mais daquela feita em plantas de larga escala, onde a conversão 

global atinge valores próximos a 85% (Clausen et al., 2011). Foi obtida 

seletividade de metanol de aproximadamente 12% em base molar. Este valor fica 

entre a seletividade encontrada por Clausen et al. (2011), de 16,5% com H2/CO 

igual a 1,5, e Arvidisson et al. (2016), de apenas 8% com H2/CO igual a 1, pois o 

processo simulado neste trabalho compartilha características tanto das produções 

em pequena escala quanto em larga escala como, por exemplo, a razão H2/CO, 

que quanto mais próxima de 2, mais metanol é produzido (SIKARWAR et al., 

2017).  

Com a hipótese de que 1 mol de DME convertido geraria 1 mol de H2O, 

foram produzidos 10,56 kg·h-1 de água na corrente de produto, com razão 

H2O/Hidrocarbonetos de 0,602. Dughaither (2014) mostrou que para a síntese 

indireta com a alimentação de DME puro a fração de água produzida (𝑔𝐻2𝑂/

𝑔𝐻𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) pode ser obtida pela Equação E.5:  

 

 
𝑥𝐻2𝑂 = (

18

28
) (1 − 𝑥𝐻𝑐,𝐷𝑀𝐸𝑠𝑎í𝑑𝑎) 

 

(E.5) 
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Sendo 𝑥𝐻𝑐,𝐷𝑀𝐸𝑠𝑎í𝑑𝑎 o de DME não reagido na corrente de saída em relação 

ao produzido de hidrocarbonetos e água. Com a corrente de saída do reator DTO 

simulado foi obtido 𝑥𝐻𝑐,𝐷𝑀𝐸 igual a 0,0504, e a Equação E.5 retorna o valor de 

0,610, próximo do valor encontrado com a hipótese utilizada. O restante da água 

que se encontra na corrente de produto foi proveniente tanto da síntese de DME, 

onde é produzida água, quanto da hipótese de que todo o metanol produzido foi 

desidratado a DME, e essa reação gera água conforme mostrado na Reação 

R.18.  

Por este raciocínio, pode-se considerar validada a metodologia de 

simulação proposta. O rendimento de 12,77% em peso a partir de 100 kg·h-1 de 

biomassa é condizente com o potencial esperado de 10% das rotas de síntese 

indicado por Johnson (2019). 

 

4.3  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO POR SÍNTESE SEMI-INDIRETA 

 

A composição das correntes de produtos obtidas após a etapa de reação 

nos dois cenários simulados para esta rota é apresentada na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Composição da corrente após etapa de reação na rota de Síntese 
Indireta. 

Composto 

Cenário A Cenário B 

Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

CO 1,17E-01 1,03E+01 1,13E-01 1,14E+01 
CO2 6,01E-01 5,32E+01 6,00E-01 6,03E+01 
H2O 9,74E-02 8,63E+00 9,69E-02 9,75E+00 

C1 1,75E-03 1,55E-01 1,80E-03 1,81E-01 
C2

 1,25E-02 1,11E+00 1,29E-02 1,29E+00 

C3 3,85E-02 3,41E+00 3,96E-02 3,98E+00 
C4 7,83E-02 6,93E+00 8,05E-02 8,09E+00 
C5+ 5,40E-02 4,78E+00 5,55E-02 5,58E+00 

Fonte: autoria própria. 

 

A partir de 100 kg·h-1 de biomassa foram produzidos no Cenário A 10,34 

kg·h-1 de hidrocarbonetos C3-C4 e no Cenário B 12,08 kg·h-1, ambos os casos com 

razão C3/C3-C4 igual a 0,33. Após as etapas de purificação, foram obtidas 

correntes de Bio-GLP conforme apresentado na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Composição em base seca das correntes de Bio-GLP após as etapas 
de purificação na rota de Síntese Semi-indireta. 

Composto 

Cenário A Cenário B 

Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

C1 7,94E-10 8,33E-09 1,04E-09 1,26E-08 
C2

 8,94E-04 9,38E-03 8,75E-04 1,06E-02 
C3 3,25E-01 3,41E+00 3,27E-01 3,98E+00 
C4 6,56E-01 6,88E+00 6,60E-01 8,03E+00 
C5+ 1,87E-02 1,96E-01 1,16E-02 1,42E-01 

Fonte: autoria própria. 

 

Foram produzidos 10,49 kg·h-1 de Bio-GLP no Cenário A e 12,16 kg·h-1 no 

Cenário B, em conformidade com os critérios da Resolução 825 da ANP (2020).  

 

4.3.1 Verificação dos Resultados da Simulação 

 

A partir da corrente de gás de síntese do Cenário 2 da Tabela 11, com 

razão H2/CO de aproximadamente 1,3, foram produzidos DME e metanol de 

acordo com os dois cenários descritos na metodologia. No Cenário A, 12,5% do 

gás de síntese foi destinado à produção de mais H2 em um reator de water-gas 

shift e foram produzidos 20,27 kg·h-1 de DME e 1,84 kg·h-1 de metanol. No 

Cenário B, todo o gás de síntese foi levado ao reator de síntese de DME e foram 

produzidos 23,16 kg·h-1 de DME e 2,10 kg·h-1 de metanol. Nesta rota não foi 

utilizado o reciclo e a conversão global de gás de síntese foi de 72,7%, com 

conversão por passe de 65,9% para o H2 e 79,5% para o CO. Clausen et al. 

(2011) obtiveram conversão por passe para o H2 de 55% e 76% para o CO em 

condições semelhantes. As diferenças nas conversões por passe podem ser 

justificadas pela diferença na razão H2/CO utilizada. Foi obtida seletividade de 

metanol de aproximadamente 12% em base molar pelas mesmas razões descritas 

na etapa de síntese indireta. 

Assim, também para esta rota, a metodologia adotada na simulação pode 

ser considerada validada. Em ambos os cenários, os rendimentos de 10,49% e 

12,16% foram condizentes com o potencial esperado de 10% das rotas de síntese 

indicado por Johnson (2019). 
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4.4  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO POR SÍNTESE DIRETA 

 
A composição da corrente de produtos obtida após a etapa de reação é 

apresentada na Tabela 26. 

 
Tabela 26 – Composição da corrente após etapa de reação na rota de síntese 

direta. 

Composto Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

CO 1,58E-01 1,08E+01 
CO2 5,36E-01 3,69E+01 
DME 3,06E-04 2,11E-02 
H2O 8,51E-02 5,85E+00 
C1 5,30E-03 3,64E-01 
C2

 7,50E-03 5,16E-01 
C3 8,69E-02 5,98E+00 
C4 8,80E-02 6,06E+00 
C5 1,99E-02 1,37E+00 
C6+ 1,32E-02 9,11E-01 

Fonte: autoria própria. 

 

A partir de 100 kg·h-1 de biomassa foram produzidos 12,0 kg·h-1 de 

hidrocarbonetos C3-C4 com razão C3/C3-C4 igual a 0,50. Após as etapas de 

purificação, foi obtida uma corrente de Bio-GLP conforme apresentado na Tabela 

27. 

 
Tabela 27 – Composição em base seca da corrente de Bio-GLP após as etapas 

de purificação na rota de síntese direta. 

Composto Fração mássica Vazão mássica (kg·h-1) 

C1 3,63E-11 4,38E-10 
C2

 1,17E-05 1,41E-04 
C3 4,96E-01 5,98E+00 
C4 4,98E-01 6,01E+00 
C5 5,37E-03 6,47E-02 
C6+ 2,15E-06 2,59E-05 

Fonte: autoria própria. 
 

Foram produzidos 12,1 kg·h-1 de Bio-GLP em conformidade com os 

critérios da Resolução 825 da ANP (2020).  
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4.4.1 Verificação dos Resultados da Simulação 

 

O rendimento de 12,1% em peso a partir de 100 kg·h-1 de biomassa fica 

condizente do potencial esperado de 10 % das rotas de síntese indicado por 

Johnson (2019). O resultado da simulação da síntese direta pode ser comparado 

com a produção da planta piloto de Bio-GLP da Universidade de Kitakyushu, no 

Japão, que estima 12,3 t de Bio-GLP (mistura de propano, butano e pentano) a 

partir de 100 t de biomassa, o que representa um rendimento de 12,3% (OGI, T.; 

NAKANISHI, M.; FUJIMOTO, K., 2012). Considerando o pentano produzido na 

etapa de reação, a soma dos rendimentos nos hidrocarbonetos C3, C4 e C5 é de 

12,1 kg·h-1. Dessa forma, apesar da planta piloto ter utilizado biomassa de 

madeira de cedro, a simulação da produção de Bio-GLP por meio da gaseificação 

do bagaço de cana-de-açúcar levou a valores muito próximos, com erro relativo de 

apenas 2%.  

Por essa razão, pode-se validar também a simulação realizada para esta 

rota, de modo que a metodologia adotada para simulação de todas as quatro rotas 

encontra-se validada. 

 
4.5  COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PARA AS QUATRO ROTAS 

 

A produção de Bio-GLP em cada uma das quatro rotas a partir de 100 kg·h-

1 de bagaço de cana-de-açúcar é comparada na Tabela 28 a seguir. 
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Tabela 28 – Comparação da produção de Bio-GLP pelas rotas de Fischer-Tropsch 
e sínteses indireta, semi-indireta e direta. 

Composto Síntese  

F-T  

(kg·h-1) 

Síntese 

Indireta 

(kg·h-1) 

Síntese Semi-Indireta 

(Cenário B) 

(kg·h-1) 

Síntese 

Direta 

(kg·h-1) 

DME 0,00E+00 1,45E+00 0,00E+00 2,11E-02 

C1 6,46E-07 1,36E-08 1,26E-08 4,38E-10 

C2+C2
= 3,91E-03 5,19E-02 1,06E-02 1,41E-04 

C3 2,09E+00 6,39E+00 3,98E+00 5,98E+00 

C3
= 4,50E-02 1,55E-01 0,00E+00 0,00E+00 

C4 2,59E+00 6,03E+00 8,03E+00 6,01E+00 

C4
= 5,63E-02 1,06E-01 0,00E+00 0,00E+00 

C5+ 6,57E-02 4,31E-02 1,42E-01 6,47E-02 

Total (ANP 825) 4,85E+00 1,27E+01 1,21E+01 1,21E+01 

Total 

(GLP+DME) 

4,85E+00 1,42E+01 1,21E+01 1,21E+01 

C3/(C3+C4) 0,44 0,51 0,33 0,50 

Fonte: autoria própria. 

Ao comparar as rotas de F-T com a de síntese direta, apesar de ambas 

transformarem diretamente o gás de síntese em hidrocarbonetos, a rota de síntese 

direta apresentou maior potencial, produzindo 12,10 kg·h-1 de Bio-GLP contra 

4,85 kg·h-1 via Fischer-Tropsch. Para a rota de F-T, foi demonstrado que ela não 

consegue converter todo o reagente, e parte do gás de síntese sai como não 

reagido pois não atinge a superfície do catalisador zeolítico (ASALIEVA, E.; 

MORDKOVICH, V.; SINEVA, L, 2015). A diferença entre os resultados dessas 

duas rotas ocorre pela seletividade na fração de GLP e em CO2. Com a 

hidrogenação das olefinas formadas a propagação da reação é interrompida, 

evitando que hidrocarbonetos maiores sejam formados. Conforme o mecanismo 

proposto por Dughaither (2014), para formação do hidrocarboneto de tamanho 

Cn+1 é necessária primeiro a formação do hidrocarboneto Cn. Dessa forma, a 

conversão das olefinas de tamanho C2 a C4 em parafinas aumenta a seletividade 

do produto na fração de leves, em especial na do Bio-GLP. No caso da síntese F-

T, além de seguir outro mecanismo de reação, a hidrogenação das olefinas ocorre 
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em um reator separado, o que promove maior formação de hidrocarbonetos C5+ 

(Ma et al., 2013).  

Ao comparar as rotas de síntese indireta e semi-indireta, apesar de ambas 

necessitarem de mais operações, elas conseguem produzir maiores quantidades 

de Bio-GLP. A síntese indireta foi capaz de produzir 12,77 kg·h-1 de Bio-GLP, 

enquanto a síntese semi-indireta no Cenário B foi capaz de produzir 12,16 kg·h-1 

em conformidade com a Resolução 825 da ANP. Na primeira rota foram 

produzidos 26,57 kg·h-1 de DME e 2,51 kg·h-1 de metanol, e na segunda 

23,16 kg·h-1 de DME e 2,10 kg·h-1 de metanol. Dessa forma, apesar da síntese 

indireta produzir aproximadamente 15% de DME a mais do que na síntese semi-

indireta, o rendimento em Bio-GLP foi aproximadamente 5% maior apenas. O 

aumento de 15% na produção de DME não resultou em aumento na mesma 

proporção em Bio-GLP, pois na síntese indireta primeiramente são formadas as 

olefinas e na síntese semi-indireta a hidrogenação das olefinas ocorre no mesmo 

reator da síntese de hidrocarbonetos, o que torna o rendimento na fração de 

hidrocarbonetos leves superior pelos motivos descritos anteriormente. 

Além disso, a mistura do GLP convencional com o DME não reagido 

possibilita o aumento no rendimento em Bio-GLP, conforme demonstrado na rota 

de síntese indireta com aumento de aproximadamente 11%. Essa estratégia 

também pode ser aplicada na síntese semi-indireta através do by-pass de DME e 

do DME não reagido. Entretanto, a síntese semi-indireta com a utilização de 

catalisadores a base de Pd obtém maior conversão de DME, pois a formação das 

parafinas auxilia no deslocamento do equilíbrio da reação para maior produção de 

hidrocarbonetos e pouco DME não reagido resta na corrente de produto (ASAMI et 

al., 2005; MA et al., 2013). 

 A síntese indireta foi capaz de atingir o maior rendimento em Bio-GLP, 

alcançando 12,77 kg·h-1 sem a mistura do DME e 14,23 kg·h-1 com a mistura do 

DME. Além do blend dos hidrocarbonetos com DME, o reciclo de eteno para o 

reator de síntese também é benéfico, conforme demonstrado no trabalho de Jin et 

al. (2004). O eteno é o primeiro hidrocarboneto formado, que propicia a reação em 

cadeia para formação de compostos maiores (DUGHAITHER, 2014). Dessa 

forma, o reciclo de eteno pode aumentar ainda mais a produção de Bio-GLP 

através da rota de síntese indireta.  
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Não foram observadas diferenças significativas na produção de Bio-GLP 

entre as rotas de síntese direta e semi-indireta, a não ser pela razão C3/(C3+C4) 

obtida em cada uma, que foi de 0,50 para a primeira e 0,33 para a segunda rota. 

Entre a síntese direta e indireta já é observada diferença no rendimento de Bio-

GLP, mas apesar do maior número de operações necessárias foi obtido um 

aumento de apenas 5% na síntese indireta. Entretanto, a síntese indireta gera, 

além do Bio-GLP, outras olefinas, que podem agregar maior valor econômico a 

essa rota. Dessa forma, é indicado que se faça uma avaliação econômica desses 

diferentes cenários. 

Por fim, a utilização do metano gerado na gaseificação da biomassa pode 

ser benéfica em todas as rotas estudadas neste trabalho. Fujimoto, Nakanishi e 

Ogi (2012) avaliam que a reforma catalítica do metano, ao gerar H2 e CO, tem 

potencial de melhorar o rendimento em Bio-GLP na rota de síntese direta e gerar 

quantidades de H2 e CO com razões H2/(CO+CO2) ótimas para essa rota. Com 

esse acréscimo, é esperado um aumento na produção de até quase 30%. Apesar 

do trabalho dos autores utilizar madeira de cedro como fonte de biomassa, a 

produção de metano também é estimada na ordem de 8-10% para o bagaço de 

cana-de-açúcar, conforme obtido por Moura e Araujo Filho (2019). Além disso, é 

esperado que a reforma do metano seja benéfica para todas as demais rotas, por 

aumentar a oferta de gás de síntese disponível. 

  



 

80 
 

5. CONCLUSÃO 

 

O processo de obtenção de Bio-GLP a partir do gás de síntese, gerado 

através da gaseificação do bagaço de cana-de-açúcar, foi simulado neste trabalho 

no simulador de processos Aspen Plus® v12. Para as quatro rotas estudadas, 

foram utilizados rendimentos obtidos de trabalhos experimentais. A partir da 

alimentação de 100 kg·h-1 de biomassa foram gerados: 4,85 kg·h-1, 12,77 kg·h-1, 

12,16 kg·h-1 e 12,10 kg·h-1 de Bio-GLP pelas rotas de síntese por F-T, síntese 

indireta, síntese semi-indireta e síntese direta, respectivamente. A utilização dos 

reatores de rendimento se mostrou suficiente para reproduzir matematicamente as 

rotas de produção, uma vez que os resultados se mostraram satisfatórios em 

relação aos apresentados na literatura. Com exceção da rota de Fischer-Tropsch, 

todas as rotas obtiveram rendimentos em Bio-GLP acima de 10%, conforme 

previsto por Johnson (2019). 

DME foi obtido como composto intermediário para obtenção de Bio-GLP 

através de um reator de equilíbrio nas rotas de síntese indireta e semi-indireta. Os 

resultados de conversão estão em concordância com aqueles obtidos por Clausen 

et al. (2011) para plantas de produção de DME de pequena e larga escala. 

A síntese indireta apresentou maior rendimento na produção de Bio-GLP, 

mas possui maior quantidade de operações unitárias ao se comparar com as 

demais rotas. A síntese indireta produziu, de acordo com a Resolução 825 da 

ANP, aproximadamente 5% a mais de Bio-GLP do que as sínteses direta e semi-

indireta. Dessa forma, ainda é necessário avaliar economicamente se os custos 

adicionais da síntese indireta justificam o pouco aumento no rendimento em 

comparação com a síntese direta e semi-indireta. 

Apesar da grande oferta de matéria-prima para a produção de Bio-GLP no 

Brasil, os resultados demonstraram que a Resolução 825 da ANP de 2020 ainda 

não condiz com o cenário de fomento da produção e uso do Bio-GLP, uma vez 

que as características para comercialização de GLP não incluem a possibilidade 

de blend com DME. Conforme obtido nas simulações, o blend de DME com o GLP 

aumentou em aproximadamente 11% a produção de Bio-GLP na síntese indireta. 

Esse potencial ainda pode ser mais explorado através de análises de sensibilidade 
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em busca de se atingir a mistura GLP e DME que seja economicamente mais 

interessante, sem comprometer a sua performance.  
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6. SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros nesse tema, recomenda-se: 

 

• a análise econômica das rotas simuladas; 

• a determinação do grau de mistura GLP/DME com maior viabilidade econômica; 

• a simulação do reator da síntese indireta como reator cinético, utilizando os 

dados cinéticos de trabalhos como de Dughaither (2014) para estimativa do 

volume de reator; 

• a obtenção de dados cinéticos para possibilitar que o mesmo seja feito para as 

demais rotas;  

• a inclusão da etapa de reciclo de eteno nas rotas onde há produção de eteno; 

• a investigação de um possível aumento da geração de gás de síntese através da 

reforma catalítica do CH4 produzido pela gaseificação do bagaço de cana-de-

açúcar. 
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7. APÊNDICE 

7.1  CARACTERIZAÇÃO DAS CORRENTES DO PROCESSO VIA F-T 

Tabela 29 – Caracterização das correntes de processo via Fischer-Tropsch. 
 

Unidade COND1 COND2 CONTAM1 CONTAM2 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 HC8 

Saída 
 

HX5 FLASH1 SEP1 SEP2 RF-T RHYDRO HX5 COMP3 HX6 FLASH1 FLASH1 STRIP1 
Destino 

     
RHYDRO HX5 COMP3 HX6 FLASH1 MIX1 STRIP1 MIX1 

Temperatura ⁰C 8,00E+01 3,87E+01 4,00E+01 3,72E+01 3,00E+02 3,00E+02 8,00E+01 1,68E+02 3,00E+01 3,87E+01 3,87E+01 8,75E-01 
Pressão bar 1,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 
Fração de Vapor 

 
0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 7,03E-01 1,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,97E-01 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 
Fração de Sólido 

 
0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -3,73E+03 -3,81E+03 -2,14E+03 -2,14E+03 -1,35E+03 -1,46E+03 -1,38E+03 -1,35E+03 -1,42E+03 -1,56E+03 -7,58E+02 -1,74E+03 
Densidade mássica gm/cc 9,72E-01 7,49E-01 5,88E-02 5,96E-02 7,65E-03 7,69E-03 1,44E-02 3,46E-02 6,64E-02 4,80E-02 5,59E-01 7,00E-02 
Corrente Mássica kg·h-1 4,66E+00 9,27E-01 6,84E+00 2,04E+01 4,99E+01 4,99E+01 4,53E+01 4,53E+01 4,53E+01 3,38E+01 1,05E+01 1,60E+00 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
CARBO-01 

 
0,00E+00 1,13E-06 0,00E+00 0,00E+00 1,62E-01 1,62E-01 1,78E-01 1,78E-01 1,78E-01 2,36E-01 8,32E-03 5,48E-02 

CARBO-02 
 

0,00E+00 7,69E-04 1,00E+00 1,00E+00 4,08E-01 4,08E-01 4,50E-01 4,50E-01 4,50E-01 5,69E-01 1,09E-01 7,19E-01 
WATER 

 
1,00E+00 9,99E-01 0,00E+00 0,00E+00 1,14E-01 1,14E-01 2,28E-02 2,28E-02 2,28E-02 1,22E-03 6,05E-03 1,01E-05 

METHA-01 
 

0,00E+00 1,30E-06 0,00E+00 0,00E+00 1,95E-02 1,95E-02 2,15E-02 2,15E-02 2,15E-02 2,80E-02 2,26E-03 1,49E-02 
ETHAN-01 

 
0,00E+00 1,49E-06 0,00E+00 0,00E+00 1,21E-02 1,92E-02 2,12E-02 2,12E-02 2,12E-02 2,53E-02 9,88E-03 6,49E-02 

PROPA-01 
 

0,00E+00 3,63E-07 0,00E+00 0,00E+00 7,91E-03 4,18E-02 4,61E-02 4,61E-02 4,61E-02 4,65E-02 4,91E-02 1,41E-01 
N-BUT-01 

 
0,00E+00 3,61E-08 0,00E+00 0,00E+00 1,04E-02 5,33E-02 5,88E-02 5,88E-02 5,88E-02 4,01E-02 1,24E-01 8,21E-04 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 1,67E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,01E-02 8,84E-02 8,84E-02 8,84E-02 3,33E-02 2,73E-01 1,93E-05 
N-HEX-01 

 
0,00E+00 3,45E-11 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,62E-02 1,06E-01 1,06E-01 1,06E-01 1,71E-02 4,01E-01 7,41E-08 

ETHYL-01 
 

0,00E+00 1,81E-08 0,00E+00 0,00E+00 7,28E-03 1,53E-04 1,69E-04 1,69E-04 1,69E-04 2,09E-04 5,46E-05 3,59E-04 
PROPY-01 

 
0,00E+00 3,00E-08 0,00E+00 0,00E+00 3,48E-02 9,01E-04 9,94E-04 9,94E-04 9,94E-04 1,02E-03 9,88E-04 4,22E-03 

1-BUT-01 
 

0,00E+00 2,67E-09 0,00E+00 0,00E+00 4,40E-02 1,14E-03 1,26E-03 1,26E-03 1,26E-03 9,09E-04 2,48E-03 2,87E-05 
1-PEN-01 

 
0,00E+00 1,55E-10 0,00E+00 0,00E+00 8,19E-02 1,72E-03 1,90E-03 1,90E-03 1,90E-03 7,59E-04 5,71E-03 2,38E-07 

1-HEX-01 
 

0,00E+00 5,34E-12 0,00E+00 0,00E+00 9,82E-02 2,06E-03 2,28E-03 2,28E-03 2,28E-03 4,19E-04 8,43E-03 2,36E-09 
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Tabela 29 – Caracterização das correntes de processo via Fischer-Tropsch (Continuação). 
 

Unidade HC9 HC10 HC11 HC12 HC13 HC14 HC15 HC16 SG1 SG2 SG3 SG4 

Saída 
 

STRIP1 MIX1 SEP2 C2C3 C2C3 MIX2 C4C5 C4C5 
 

HX1 HX2 COMP1 

Destino 
 

MIX2 SEP2 C2C3 
 

MIX2 C4C5 
  

HX1 HX2 COMP1 SEP1 

Temperatura ⁰C 1,86E+02 3,72E+01 3,72E+01 -7,85E+01 1,16E+02 1,56E+02 6,65E+01 1,63E+02 2,60E+02 1,40E+02 4,00E+01 4,00E+01 

Pressão bar 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 1,50E+01 1,50E+01 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 3,00E+01 

Fração de Vapor 
 

0,00E+00 9,99E-01 8,91E-01 1,00E+00 0,00E+00 1,21E-01 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

1,00E+00 1,41E-03 1,09E-01 0,00E+00 1,00E+00 8,79E-01 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -4,70E+02 -1,57E+03 -8,08E+02 -9,68E+02 -5,58E+02 -5,02E+02 -6,38E+02 -4,71E+02 -8,64E+02 -9,36E+02 -9,96E+02 -9,96E+02 

Densidade mássica gm/cc 3,08E-01 4,86E-02 4,08E-02 5,63E-02 3,55E-01 2,45E-01 4,35E-01 3,99E-01 2,67E-04 3,45E-04 4,55E-04 1,35E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 8,93E+00 3,54E+01 1,50E+01 1,00E+01 5,02E+00 1,40E+01 4,94E+00 9,01E+00 5,68E+01 5,68E+01 5,68E+01 5,68E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,10E-01 1,10E-01 1,10E-01 1,10E-01 

CARBO-01 
 

2,40E-10 2,28E-01 5,37E-01 8,07E-01 7,82E-09 2,97E-09 8,39E-09 1,25E-26 7,52E-01 7,52E-01 7,52E-01 7,52E-01 

CARBO-02 
 

6,67E-06 5,76E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,27E-06 1,21E-05 8,77E-18 1,38E-01 1,38E-01 1,38E-01 1,38E-01 

WATER 
 

7,13E-03 1,16E-03 2,74E-03 4,40E-16 8,21E-03 7,52E-03 1,72E-02 2,20E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-01 
 

4,15E-09 2,74E-02 6,47E-02 9,71E-02 1,21E-07 4,63E-08 1,31E-07 2,32E-22 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01 
 

3,32E-05 2,71E-02 6,39E-02 9,55E-02 7,20E-04 2,80E-04 7,92E-04 4,53E-13 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01 
 

3,25E-02 5,08E-02 1,20E-01 4,50E-06 3,58E-01 1,50E-01 4,23E-01 9,22E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01 
 

1,46E-01 3,83E-02 9,04E-02 6,17E-13 2,71E-01 1,91E-01 5,25E-01 7,61E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01 
 

3,22E-01 3,18E-02 7,50E-02 4,54E-19 2,24E-01 2,87E-01 1,28E-02 4,37E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01 
 

4,73E-01 1,64E-02 3,86E-02 3,27E-27 1,15E-01 3,44E-01 1,60E-06 5,33E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHYL-01 
 

2,22E-08 2,15E-04 5,08E-04 7,62E-04 4,84E-07 1,88E-07 5,32E-07 1,25E-17 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPY-01 
 

4,09E-04 1,17E-03 2,75E-03 2,09E-06 8,24E-03 3,22E-03 9,11E-03 1,09E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-BUT-01 
 

2,92E-03 8,69E-04 2,05E-03 1,09E-13 6,13E-03 4,08E-03 1,14E-02 6,89E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-PEN-01 
 

6,74E-03 7,25E-04 1,71E-03 3,02E-20 5,11E-03 6,15E-03 4,62E-04 9,27E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-HEX-01 
 

9,94E-03 4,00E-04 9,44E-04 8,33E-27 2,83E-03 7,38E-03 2,27E-07 1,14E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Tabela 29 – Caracterização das correntes de processo via Fischer-Tropsch (Continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidade SG5 SG6 SG7 SG8 

Saída 
 

SEP1 COMP2 HX3 HX4 

Destino 
 

COMP2 HX3 HX4 RF-T 

Temperatura ⁰C 4,00E+01 -2,15E+01 1,50E+02 3,00E+02 

Pressão bar 3,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

Fração de Vapor 
 

1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -8,40E+02 -8,80E+02 -7,68E+02 -6,70E+02 

Densidade mássica gm/cc 1,22E-02 5,13E-03 3,05E-03 2,25E-03 

Corrente Mássica kg·h-1 4,99E+01 4,99E+01 4,99E+01 4,99E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

1,25E-01 1,25E-01 1,25E-01 1,25E-01 

CARBO-01 
 

8,55E-01 8,55E-01 8,55E-01 8,55E-01 

CARBO-02 
 

2,05E-02 2,05E-02 2,05E-02 2,05E-02 

WATER 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHYL-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPY-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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7.2  CARACTERIZAÇÃO DAS CORRENTES DO PROCESSO VIA SÍNTESE 

INDIRETA 

 

Tabela 30 – Caracterização das correntes do processo via síntese indireta 
 

Unid. BDME1 COND1 COND2 COND3 CONTAM1 DME1 DME2 DME3 

Saída 
 

RDME HX6 HX13 HX15 SEP1 RDME HX6 HX8 

Destino 
      

HX6 HX8 FLASH1 

Temperatura ⁰C 
 

2,50E+01 1,00E+02 8,00E+01 4,00E+01 2,60E+02 2,50E+01 -5,00E+01 

Pressão bar 5,00E+01 5,00E+01 1,20E+00 1,00E+01 3,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 

Fração de Vapor 
  

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 8,94E-01 4,30E-01 

Fração de Líquido 
  

1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,06E-01 5,70E-01 

Fração de Sólido 
  

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm 
 

-3,79E+03 -3,71E+03 -3,73E+03 -2,14E+03 -1,32E+03 -1,41E+03 -1,48E+03 

Densidade Mássica gm/cc 
 

9,99E-01 9,58E-01 9,72E-01 5,88E-02 2,30E-02 4,50E-02 7,28E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 
 

2,20E+00 9,25E+00 1,69E+00 3,25E+01 9,82E+01 9,60E+01 9,60E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,62E-02 4,73E-02 4,73E-02 

CARBO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,42E-01 2,48E-01 2,48E-01 

CARBO-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 3,85E-01 3,94E-01 3,94E-01 

DIMET-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,78E-01 2,85E-01 2,85E-01 

WATER 
 

0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 2,32E-02 8,02E-04 8,02E-04 

METHA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,56E-02 2,61E-02 2,61E-02 

ETHYL-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPY-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

TOLUE-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Tabela 30 – Caracterização das correntes do processo via síntese indireta 
(Continuação) 

 
Unid. DME4 DME5 DME9 H2 HC1 HC2 HC3 HC4 

Saída 
 

FLASH1 DEGASSER HX11 
 

RDTO MIX2 RHYDRO HX12 

Destino 
 

DEGASSER HX11 RDTO MIX2 MIX2 RHYDRO HX12 HX13 

Temperatura ⁰C -5,00E+01 4,88E+01 3,50E+02 4,00E+02 4,00E+02 4,00E+02 4,00E+02 1,40E+02 

Pressão bar 5,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,20E+00 1,20E+00 1,20E+00 1,20E+00 1,20E+00 

Fração de Vapor 
 

0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -1,65E+03 -1,11E+03 -8,63E+02 1,30E+03 -1,10E+03 -1,01E+03 -1,34E+03 -1,49E+03 

Densidade Mássica gm/cc 8,41E-01 5,76E-01 8,63E-03 4,32E-05 6,14E-04 4,07E-04 6,31E-04 1,03E-03 

Corrente Mássica kg·h-1 5,47E+01 2,92E+01 2,92E+01 1,16E+00 2,92E+01 3,03E+01 3,03E+01 3,03E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

3,66E-04 2,80E-23 2,80E-23 1,00E+00 0,00E+00 3,83E-02 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-01 
 

8,62E-03 7,32E-18 7,32E-18 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-02 
 

4,58E-01 3,75E-04 3,75E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

DIMET-01 
 

4,86E-01 9,11E-01 9,11E-01 0,00E+00 4,67E-02 4,49E-02 4,80E-02 4,80E-02 

WATER 
 

1,40E-03 2,64E-03 2,64E-03 0,00E+00 3,89E-01 3,74E-01 3,74E-01 3,74E-01 

METHA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,77E-03 6,51E-03 6,96E-03 6,96E-03 

ETHAN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,64E-04 5,42E-04 7,04E-02 7,04E-02 

PROPA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,92E-02 1,84E-02 2,14E-01 2,14E-01 

N-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,05E-02 6,78E-02 1,99E-01 1,99E-01 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,19E-02 2,19E-02 

N-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,19E-02 2,19E-02 

METHA-02 
 

4,58E-02 8,60E-02 8,60E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHYL-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,94E-02 6,67E-02 1,50E-03 1,50E-03 

PROPY-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,95E-01 1,87E-01 5,37E-03 5,37E-03 

1-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,26E-01 1,21E-01 3,49E-03 3,49E-03 

1-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,17E-02 2,09E-02 4,69E-04 4,69E-04 

1-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,17E-02 2,09E-02 4,69E-04 4,69E-04 

TOLUE-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,38E-02 3,25E-02 3,25E-02 3,25E-02 
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Tabela 30 – Caracterização das correntes do processo via síntese indireta 
(Continuação) 

 
Unid. HC5 HC6 HC7 HC8 HC9 HC10 HC11 HC12 

Saída 
 

HX13 COMP3 HX14 COMP4 HX15 C4C5 C4C5 C2C3 

Destino 
 

COMP3 HX14 COMP4 HX15 C4C5 C2C3 
  

Temperatura ⁰C 1,00E+02 1,89E+02 1,20E+02 1,49E+02 8,00E+01 -1,03E+01 1,35E+02 -3,26E+01 

Pressão bar 1,20E+00 6,00E+00 6,00E+00 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

Fração de Vapor 
 

1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 9,83E-01 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,75E-02 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -7,76E+02 -7,32E+02 -7,68E+02 -7,55E+02 -5,82E+02 -7,23E+02 -5,85E+02 -7,07E+02 

Densidade Mássica gm/cc 1,59E-03 6,53E-03 7,82E-03 1,23E-02 1,77E-02 5,24E-01 5,34E-01 1,65E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 2,11E+01 2,11E+01 2,11E+01 2,11E+01 1,94E+01 1,68E+01 2,57E+00 2,47E+00 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

DIMET-01 
 

6,90E-02 6,90E-02 6,90E-02 6,90E-02 7,50E-02 8,65E-02 3,22E-06 1,58E-03 

WATER 
 

9,92E-02 9,92E-02 9,92E-02 9,92E-02 2,08E-02 7,85E-03 1,06E-01 5,85E-07 

METHA-01 
 

1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,00E-02 1,09E-02 1,25E-02 6,78E-17 8,56E-02 

ETHAN-01 
 

1,01E-01 1,01E-01 1,01E-01 1,01E-01 1,10E-01 1,27E-01 8,35E-11 8,45E-01 

PROPA-01 
 

3,08E-01 3,08E-01 3,08E-01 3,08E-01 3,35E-01 3,87E-01 3,50E-07 4,59E-02 

N-BUT-01 
 

2,86E-01 2,86E-01 2,86E-01 2,86E-01 3,11E-01 3,58E-01 9,30E-04 1,37E-04 

N-PEN-01 
 

3,14E-02 3,14E-02 3,14E-02 3,14E-02 3,42E-02 2,46E-03 2,42E-01 6,24E-09 

N-HEX-01 
 

3,14E-02 3,14E-02 3,14E-02 3,14E-02 3,42E-02 2,48E-08 2,58E-01 7,04E-17 

METHA-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHYL-01 
 

2,15E-03 2,15E-03 2,15E-03 2,15E-03 2,34E-03 2,70E-03 1,13E-13 1,84E-02 

PROPY-01 
 

7,73E-03 7,73E-03 7,73E-03 7,73E-03 8,41E-03 9,69E-03 6,85E-09 3,19E-03 

1-BUT-01 
 

5,02E-03 5,02E-03 5,02E-03 5,02E-03 5,46E-03 6,29E-03 9,28E-06 5,33E-06 

1-PEN-01 
 

6,74E-04 6,74E-04 6,74E-04 6,74E-04 7,33E-04 9,62E-05 4,90E-03 3,13E-10 

1-HEX-01 
 

6,74E-04 6,74E-04 6,74E-04 6,74E-04 7,33E-04 4,34E-09 5,53E-03 6,24E-17 

TOLUE-01 
 

4,68E-02 4,68E-02 4,68E-02 4,68E-02 5,09E-02 2,08E-12 3,84E-01 4,55E-23 
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Tabela 30 – Caracterização das correntes do processo via síntese indireta 
(Continuação) 

 
Unid. HC13 LIGHT PURGE1 REC1 REC2 REC3 REC4 SG1 

Saída   C2C3 DEGASSER SEP2 FLASH1 SEP2 HX9 HX10   

Destino         SEP2 HX9 HX10 MIX1 HX1 

Temperatura ⁰C 4,25E+01 -4,13E+01 -5,00E+01 -5,00E+01 -5,00E+01 1,50E+01 7,00E+01 2,60E+02 

Pressão bar 1,00E+01 1,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 1,00E+00 

Fração de Vapor   0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido   1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,95E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -6,79E+02 -2,13E+03 -1,25E+03 -1,25E+03 -1,25E+03 -1,21E+03 -1,18E+03 -1,28E+03 

Densidade Mássica gm/cc 4,75E-01 2,50E-02 3,29E-02 3,29E-02 3,29E-02 2,50E-02 2,09E-02 4,14E-04 

Corrente Mássica kg·h-1 1,44E+01 2,56E+01 9,90E+00 4,12E+01 3,13E+01 3,13E+01 3,13E+01 9,93E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01   0,00E+00 7,84E-04 1,10E-01 1,10E-01 1,10E-01 1,10E-01 1,10E-01 5,22E-02 

CARBO-01   0,00E+00 1,85E-02 5,65E-01 5,65E-01 5,65E-01 5,65E-01 5,65E-01 5,39E-01 

CARBO-02   0,00E+00 9,80E-01 3,08E-01 3,08E-01 3,08E-01 3,08E-01 3,08E-01 4,09E-01 

DIMET-01   1,01E-01 4,65E-04 1,81E-02 1,81E-02 1,81E-02 1,81E-02 1,81E-02 0,00E+00 

WATER   9,20E-03 9,27E-11 2,20E-06 2,20E-06 2,20E-06 2,20E-06 2,20E-06 0,00E+00 

METHA-01   9,48E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01   3,62E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01   4,45E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01   4,20E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01   2,89E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01   2,90E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02   0,00E+00 1,60E-13 0,00E+00 1,26E-05 1,65E-05 1,65E-05 1,65E-05 0,00E+00 

ETHYL-01   1,58E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPY-01   1,08E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-BUT-01   7,37E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-PEN-01   1,13E-04 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-HEX-01   5,09E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

TOLUE-01   2,44E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 
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Tabela 30 – Caracterização das correntes do processo via síntese indireta 
(Continuação) 

 
Unid. SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 SG7 SG8 

Saída   HX1 HX2 COMP1 SEP1 COMP2 MIX1 HX3 

Destino   HX2 COMP1 SEP1 COMP2 MIX1 HX3 RDME 

Temperatura ⁰C 1,40E+02 4,00E+01 4,00E+01 4,00E+01 1,07E+02 9,40E+01 2,40E+02 

Pressão bar 1,00E+00 1,00E+00 3,00E+01 3,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 

Fração de Vapor   1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -1,33E+03 -1,38E+03 -1,38E+03 -1,01E+03 -9,74E+02 -1,04E+03 -9,61E+02 

Densidade Mássica  gm/cc 5,35E-04 7,05E-04 2,11E-02 1,63E-02 2,20E-02 2,17E-02 1,55E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 9,93E+01 9,93E+01 9,93E+01 6,68E+01 6,68E+01 9,82E+01 9,82E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01   5,22E-02 5,22E-02 5,22E-02 7,76E-02 7,76E-02 8,78E-02 8,78E-02 

CARBO-01   5,39E-01 5,39E-01 5,39E-01 8,01E-01 8,01E-01 7,25E-01 7,25E-01 

CARBO-02   4,09E-01 4,09E-01 4,09E-01 1,22E-01 1,22E-01 1,81E-01 1,81E-01 

DIMET-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,77E-03 5,77E-03 

WATER   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,03E-07 7,03E-07 

METHA-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,27E-06 5,27E-06 

ETHYL-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPY-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-BUT-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-PEN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

1-HEX-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

TOLUE-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fonte: autoria própria. 
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7.3  CARACTERIZAÇÃO DAS CORRENTES DO PROCESSO VIA SÍNTESE SEMI-INDIRETA 

 

Tabela 31 – Caracterização das correntes do processo via síntese semi-indireta - Cenário A.  
 

Unid. BSG9 BSG11 COND1 COND2 CONTAM1 CONTAM2 H2 H2O HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 

Saída 
 

RDME RWGS HX5 FLASH1 SEP1 SEP2 
  

RLPG HX7 COMP3 HX8 FLASH1 

Destino 
       

RLPG RWGS HX7 COMP3 HX8 FLASH1 MIX2 

Temperatura ⁰C 
  

3,00E+01 2,79E+01 3,00E+01 3,19E+01 3,75E+02 2,50E+01 3,75E+02 1,60E+02 1,98E+02 3,00E+01 2,79E+01 

Pressão bar 5,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,50E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,10E+01 1,00E+00 2,10E+01 2,10E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,50E+01 

Fração de Vapor 
   

0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00  0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 9,03E-01 1,00E+00 

Fração de Líquido 
   

1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,69E-02 0,00E+00 

Fração de Sólido 
   

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm 
  

-3,78E+03 -3,79E+03 -2,14E+03 -2,14E+03 
 

-3,83E+03 -1,69E+03 -1,77E+03 -1,76E+03 -1,87E+03 -1,73E+03 

Densidade Mássica gm/cc 
  

9,97E-01 9,97E-01 6,20E-02 6,14E-02 
 

7,56E-01 1,46E-02 2,27E-02 2,98E-02 6,55E-02 4,67E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 
  

8,94E+00 8,56E+00 1,47E+01 5,32E+01 
 

1,29E+01 8,86E+01 8,86E+01 8,86E+01 8,86E+01 7,43E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,17E-01 1,17E-01 1,17E-01 1,17E-01 1,39E-01 

CARBO-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,01E-01 6,01E-01 6,01E-01 6,01E-01 7,04E-01 

DIMET-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

WATER 
 

0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 9,74E-02 6,19E-04 

METHA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,75E-03 1,75E-03 1,75E-03 1,75E-03 2,07E-03 

ETHAN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,25E-02 1,25E-02 1,25E-02 1,25E-02 1,44E-02 

PROPA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,85E-02 3,85E-02 3,85E-02 3,85E-02 4,16E-02 

N-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,83E-02 7,83E-02 7,83E-02 7,83E-02 7,11E-02 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,15E-02 3,15E-02 3,15E-02 3,15E-02 2,03E-02 

N-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,25E-02 2,25E-02 2,25E-02 2,25E-02 7,06E-03 

METHA-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 



 

92 
 

Tabela 31 – Caracterização das correntes do processo via síntese semi-indireta – Cenário A (Continuação). 
 

Unid. HC7 HC8 HC9 HC10 HC11 HC12 HC13 HC14 HC15 HC16 S1 SG1 SG4 

Saída 
 

STRIP1 MIX2 SEP2 C2C3 C2C3 STRIP1 MIX3 HX9 C4C5 C4C5 MIX1 
 

COMP1 

Destino 
 

MIX2 SEP2 C2C3 
 

MIX3 MIX3 HX9 C4C5 
  

HX6 COMP1 HX2 

Temperatura ⁰C -1,11E+01 3,19E+01 3,19E+01 -7,84E+01 1,18E+02 1,48E+02 1,27E+02 8,00E+01 8,36E+01 1,59E+02 2,32E+02 2,60E+02 8,00E+01 

Pressão bar 2,50E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,50E+01 3,00E+01 2,00E+01 1,50E+01 1,50E+01 3,00E+01 1,00E+00 3,00E+01 

Fração de Vapor 
 

1,00E+00 1,00E+00 7,19E-01 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

0,00E+00 0,00E+00 2,81E-01 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -2,00E+03 -1,73E+03 -7,62E+02 -9,52E+02 -5,59E+02 -5,15E+02 -5,45E+02 -5,83E+02 -5,34E+02 -4,80E+02 -1,59E+03 -1,28E+03 -1,36E+03 

Densidade Mássica gm/cc 6,28E-02 5,65E-02 5,41E-02 5,86E-02 3,39E-01 3,65E-01 3,46E-01 4,53E-01 3,44E-02 4,00E-01 1,85E-02 4,14E-04 1,86E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 9,76E-01 7,53E+01 2,21E+01 1,16E+01 1,05E+01 4,70E+00 1,52E+01 1,52E+01 1,06E+01 4,64E+00 8,86E+01 9,93E+01 9,93E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,98E-02 5,22E-02 5,22E-02 

CARBO-01 
 

2,99E-02 1,37E-01 4,68E-01 8,92E-01 8,50E-12 1,41E-10 4,94E-11 4,94E-11 7,11E-11 1,21E-27 1,15E-01 5,39E-01 5,39E-01 

CARBO-02 
 

8,92E-01 7,07E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,51E-04 7,77E-05 7,77E-05 1,12E-04 2,74E-16 5,96E-01 4,09E-01 4,09E-01 

DIMET-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,29E-01 0,00E+00 0,00E+00 

WATER 
 

3,20E-05 6,11E-04 2,08E-03 7,00E-18 4,38E-03 5,02E-03 4,58E-03 4,58E-03 6,30E-03 6,71E-04 1,02E-02 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-01 
 

1,07E-03 2,06E-03 7,01E-03 1,34E-02 5,74E-11 1,65E-09 5,48E-10 5,48E-10 7,89E-10 9,56E-24 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01 
 

3,18E-02 1,46E-02 4,99E-02 9,48E-02 3,22E-04 1,28E-03 6,17E-04 6,17E-04 8,88E-04 1,09E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01 
 

3,09E-02 4,15E-02 1,41E-01 6,31E-08 2,98E-01 6,04E-02 2,24E-01 2,24E-01 3,23E-01 1,04E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01 
 

1,40E-02 7,03E-02 2,40E-01 9,45E-15 5,04E-01 3,48E-01 4,56E-01 4,56E-01 6,51E-01 1,15E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01 
 

6,30E-04 2,00E-02 6,83E-02 1,31E-21 1,44E-01 2,73E-01 1,83E-01 1,83E-01 1,85E-02 5,59E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01 
 

1,60E-05 6,97E-03 2,38E-02 7,85E-30 5,00E-02 3,12E-01 1,31E-01 1,31E-01 5,54E-05 4,29E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,08E-02 0,00E+00 0,00E+00 
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Tabela 31 – Caracterização das correntes do processo via síntese semi-indireta – Cenário A (Continuação). 
 

Unid. SG5 SG6 SG7 SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 SG15 

Saída   HX2 SPLIT1 COMP2 HX3 RDME SPLIT1 RWGS HX4 HX5 SEP1 HX6 

Destino   SPLIT1 COMP2 HX3 RDME MIX1 RWGS HX4 HX5 SEP1 MIX1 RLPG 

Temperatura ⁰C 3,50E+02 3,50E+02 4,68E+02 2,40E+02 2,60E+02 3,50E+02 3,50E+02 1,50E+02 3,00E+01 3,00E+01 3,75E+02 

Pressão bar 3,00E+01 3,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,10E+01 

Fração de Vapor   1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 9,90E-01 1,00E+00 

Fração de Líquido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,71E-03 0,00E+00 

Fração de Sólido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -1,25E+03 -1,25E+03 -1,19E+03 -1,29E+03 -1,61E+03 -1,25E+03 -2,25E+03 -2,35E+03 -1,96E+03 -3,59E+02 -1,53E+03 

Densidade Mássica gm/cc 1,05E-02 1,05E-02 1,46E-02 2,11E-02 3,43E-02 1,05E-02 1,06E-02 1,60E-02 2,20E-02 3,48E-03 1,00E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 9,93E+01 8,69E+01 8,69E+01 8,69E+01 8,69E+01 1,24E+01 2,53E+01 2,53E+01 1,64E+01 1,67E+00 8,86E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01   5,22E-02 5,22E-02 5,22E-02 5,22E-02 1,78E-02 5,22E-02 4,30E-02 4,30E-02 6,65E-02 6,52E-01 2,98E-02 

CARBO-01   5,39E-01 5,39E-01 5,39E-01 5,39E-01 1,11E-01 5,39E-01 2,19E-02 2,19E-02 3,38E-02 3,31E-01 1,15E-01 

CARBO-02   4,09E-01 4,09E-01 4,09E-01 4,09E-01 6,07E-01 4,09E-01 5,81E-01 5,81E-01 8,98E-01 0,00E+00 5,96E-01 

DIMET-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,33E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,29E-01 

WATER   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E-02 0,00E+00 3,54E-01 3,54E-01 1,71E-03 1,67E-02 1,02E-02 

METHA-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,12E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,08E-02 

Fonte: autoria própria. 
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Tabela 32 – Caracterização das correntes do processo via síntese semi-indireta – Cenário B. 
 

Unid. BSG9 BSG11 COND1 COND2 CONTAM1 CONTAM2 H2 H2O HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 

Saída 
 

RDME RWGS HX5 FLASH1 SEP1 SEP2 
  

RLPG HX7 COMP3 HX8 FLASH1 

Destino 
       

RLPG RWGS HX7 COMP3 HX8 FLASH1 MIX2 

Temperatura ⁰C 
  

3,00E+01 2,85E+01 3,00E+01 3,24E+01 3,75E+02 2,50E+01 3,75E+02 1,60E+02 1,97E+02 3,00E+01 2,85E+01 

Pressão bar 5,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,50E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,10E+01 1,00E+00 2,10E+01 2,10E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,50E+01 

Fração de Vapor 
   

0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 9,04E-01 1,00E+00 

Fração de Líquido 
   

1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,64E-02 0,00E+00 

Fração de Sólido 
   

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm 
  

-3,78E+03 -3,79E+03 -2,14E+03 -2,14E+03 1,22E+03 -3,83E+03 -1,69E+03 -1,76E+03 -1,75E+03 -1,86E+03 -1,73E+03 

Densidade Mássica gm/cc 
  

9,97E-01 9,97E-01 6,20E-02 6,12E-02 7,80E-04 7,56E-01 1,47E-02 2,28E-02 2,99E-02 6,59E-02 4,68E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 
  

1,29E+01 9,67E+00 1,25E-02 6,03E+01 1,27E+00 1,29E+01 1,01E+02 1,01E+02 1,01E+02 1,01E+02 8,42E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,13E-01 1,13E-01 1,13E-01 1,13E-01 1,35E-01 

CARBO-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 6,00E-01 6,00E-01 6,00E-01 6,00E-01 7,04E-01 

DIMET-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

WATER 
 

0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 9,69E-02 9,69E-02 9,69E-02 9,69E-02 6,31E-04 

METHA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,80E-03 1,80E-03 1,80E-03 1,80E-03 2,14E-03 

ETHAN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 1,29E-02 1,48E-02 

PROPA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,96E-02 3,96E-02 3,96E-02 3,96E-02 4,28E-02 

N-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,05E-02 8,05E-02 8,05E-02 8,05E-02 7,26E-02 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,24E-02 3,24E-02 3,24E-02 3,24E-02 2,06E-02 

N-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,31E-02 2,31E-02 2,31E-02 2,31E-02 7,10E-03 

METHA-02 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 

 



 

95 
 

 

Tabela 32 – Caracterização das correntes do processo via síntese semi-indireta – Cenário B (Continuação). 
 

Unid. HC6 HC7 HC8 HC9 HC10 HC11 HC12 HC13 HC14 HC15 HC16 S1 SG1 

Saída   FLASH1 STRIP1 MIX2 SEP2 C2C3 C2C3 STRIP1 MIX3 HX9 C4C5 C4C5 MIX1   

Destino   STRIP1 MIX2 SEP2 C2C3   MIX3 MIX3 HX9 C4C5     HX6 COMP1 

Temperatura ⁰C 2,85E+01 -1,08E+01 3,24E+01 3,24E+01 -7,72E+01 1,18E+02 1,47E+02 1,27E+02 8,00E+01 8,31E+01 1,58E+02 2,57E+02 2,60E+02 

Pressão bar 2,50E+01 2,50E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,50E+01 3,00E+01 2,00E+01 1,50E+01 1,50E+01 3,00E+01 1,00E+00 

Fração de Vapor   0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 7,08E-01 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido   1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,92E-01 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -8,43E+02 -1,99E+03 -1,73E+03 -7,58E+02 -9,51E+02 -5,59E+02 -5,16E+02 -5,45E+02 -5,83E+02 -5,35E+02 -4,81E+02 -1,61E+03 -1,28E+03 

Densidade Mássica gm/cc 5,66E-01 6,28E-02 5,66E-02 5,49E-02 5,82E-02 3,39E-01 3,65E-01 3,47E-01 4,53E-01 3,44E-02 4,00E-01 2,07E-02 4,14E-04 

Corrente Mássica kg·h-1 6,77E+00 1,17E+00 8,53E+01 2,50E+01 1,29E+01 1,21E+01 5,60E+00 1,78E+01 1,78E+01 1,22E+01 5,51E+00 9,93E+01 9,93E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,78E-02 5,22E-02 

CARBO-01   5,04E-03 2,93E-02 1,33E-01 4,56E-01 8,86E-01 6,88E-11 1,41E-10 9,15E-11 9,15E-11 1,33E-10 1,04E-28 1,11E-01 5,39E-01 

CARBO-02   1,53E-01 8,89E-01 7,07E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,28E-04 7,21E-05 7,21E-05 1,05E-04 3,52E-17 6,07E-01 4,09E-01 

DIMET-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,33E-01 0,00E+00 

WATER   4,18E-03 3,41E-05 6,23E-04 2,12E-03 1,48E-17 4,37E-03 5,04E-03 4,58E-03 4,58E-03 6,26E-03 8,65E-04 1,00E-02 0,00E+00 

METHA-01   1,91E-04 1,11E-03 2,12E-03 7,24E-03 1,41E-02 2,77E-10 1,66E-09 7,13E-10 7,13E-10 1,03E-09 1,06E-24 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01   6,69E-03 3,31E-02 1,51E-02 5,15E-02 9,98E-02 3,25E-04 1,19E-03 5,99E-04 5,99E-04 8,69E-04 2,54E-13 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01   5,64E-02 3,23E-02 4,26E-02 1,45E-01 1,42E-07 2,99E-01 6,14E-02 2,24E-01 2,24E-01 3,25E-01 5,24E-07 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01   2,93E-01 1,44E-02 7,18E-02 2,45E-01 2,11E-14 5,04E-01 3,51E-01 4,56E-01 4,56E-01 6,56E-01 1,23E-02 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01   2,25E-01 6,45E-04 2,03E-02 6,93E-02 3,20E-21 1,43E-01 2,72E-01 1,83E-01 1,83E-01 1,16E-02 5,65E-01 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01   2,55E-01 1,62E-05 7,01E-03 2,39E-02 1,84E-29 4,92E-02 3,09E-01 1,31E-01 1,31E-01 1,48E-05 4,22E-01 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,12E-02 0,00E+00 

 

 



 

96 
 

 

Tabela 32 – Caracterização das correntes do processo via síntese semi-indireta – Cenário B (Continuação). 
 

Unid. SG4 SG5 SG6 SG7 SG8 SG9 SG10 SG11 SG12 SG13 SG14 SG15 

Saída   COMP1 HX2 SPLIT1 COMP2 HX3 RDME SPLIT1 RWGS HX4 HX5 SEP1 HX6 

Destino   HX2 SPLIT1 COMP2 HX3 RDME MIX1 RWGS HX4 HX5 SEP1 MIX1 RLPG 

Temperatura ⁰C 8,00E+01 3,50E+02 3,50E+02 4,68E+02 2,40E+02 2,60E+02 3,50E+02 3,50E+02 1,50E+02 3,00E+01 3,00E+01 3,75E+02 

Pressão bar 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 3,00E+01 2,10E+01 

Fração de Vapor   1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 9,85E-01 1,00E+00 

Fração de Líquido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,46E-02 0,00E+00 

Fração de Sólido   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -1,36E+03 -1,25E+03 -1,25E+03 -1,19E+03 -1,29E+03 -1,61E+03 -1,25E+03 -3,07E+03 -3,18E+03 -1,99E+03 -6,88E+01 -1,56E+03 

Densidade Mássica gm/cc 1,86E-02 1,05E-02 1,05E-02 1,46E-02 2,11E-02 3,43E-02 1,05E-02 1,10E-02 1,96E-02 2,21E-02 2,41E-03 1,18E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 9,93E+01 9,93E+01 9,93E+01 9,93E+01 9,93E+01 9,93E+01 9,93E-03 1,29E+01 1,29E+01 1,34E-02 9,27E-04 9,93E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01   5,22E-02 5,22E-02 5,22E-02 5,22E-02 5,22E-02 1,78E-02 5,22E-02 7,00E-05 7,00E-05 6,75E-02 9,75E-01 1,78E-02 

CARBO-01   5,39E-01 5,39E-01 5,39E-01 5,39E-01 5,39E-01 1,11E-01 5,39E-01 2,20E-08 2,20E-08 2,12E-05 3,06E-04 1,11E-01 

CARBO-02   4,09E-01 4,09E-01 4,09E-01 4,09E-01 4,09E-01 6,07E-01 4,09E-01 9,65E-04 9,65E-04 9,31E-01 0,00E+00 6,07E-01 

DIMET-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,33E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,33E-01 

WATER   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E-02 0,00E+00 9,99E-01 9,99E-01 1,71E-03 2,47E-02 1,00E-02 

METHA-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-02   0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,12E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 2,12E-02 

Fonte: autoria própria. 
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7.4  CARACTERIZAÇÃO DAS CORRENTES DO PROCESSO VIA SÍNTESE DIRETA 

 

Tabela 33 – Caracterização das correntes do processo via síntese direta. 
 

Unid. COND1 CONTAM1 CONTAM2 HC1 HC2 HC3 HC4 HC5 HC6 HC7 

Saída 
 

HX3 SEP1 SEP2 RLPG HX2 HX3 FLASH1 SEP2 FLASH1 MIX1 

Destino 
    

HX2 HX3 FLASH1 SEP2 MIX1 MIX1 C2C3 

Temperatura ⁰C 3,00E+01 4,00E+01 1,15E+01 3,75E+02 1,40E+02 3,00E+01 1,15E+01 1,15E+01 1,15E+01 1,05E+01 

Pressão bar 5,10E+01 3,00E+01 2,50E+01 5,10E+01 5,10E+01 5,10E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 

Fração de Vapor 
 

0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 9,55E-01 8,59E-01 1,00E+00 8,08E-01 0,00E+00 6,03E-01 

Fração de Líquido 
 

1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,49E-02 1,41E-01 0,00E+00 1,92E-01 1,00E+00 3,97E-01 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -3,78E+03 -2,14E+03 -2,15E+03 -1,57E+03 -1,69E+03 -1,57E+03 -1,66E+03 -8,03E+02 -9,33E+02 -8,40E+02 

Densidade Mássica gm/cc 9,98E-01 5,88E-02 5,54E-02 3,49E-02 6,52E-02 1,14E-01 4,76E-02 4,22E-02 5,71E-01 5,61E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 5,78E+00 4,06E+01 3,54E+01 6,88E+01 6,88E+01 6,30E+01 5,52E+01 1,98E+01 7,81E+00 2,76E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

CARBO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,58E-01 1,58E-01 1,72E-01 1,95E-01 5,44E-01 8,37E-03 3,93E-01 

CARBO-02 
 

0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 5,36E-01 5,36E-01 5,85E-01 6,41E-01 0,00E+00 1,89E-01 5,33E-02 

DIMET-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,06E-04 3,06E-04 3,34E-04 2,56E-04 7,13E-04 8,89E-04 7,63E-04 

WATER 
 

1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,51E-02 8,51E-02 1,26E-03 5,34E-04 1,49E-03 6,41E-03 2,88E-03 

METHA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,30E-03 5,30E-03 5,78E-03 6,50E-03 1,81E-02 7,19E-04 1,32E-02 

ETHAN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 7,50E-03 7,50E-03 8,19E-03 8,60E-03 2,40E-02 5,31E-03 1,87E-02 

PROPA-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,69E-02 8,69E-02 9,49E-02 8,39E-02 2,34E-01 1,73E-01 2,17E-01 

N-BUT-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 8,80E-02 8,80E-02 9,61E-02 5,56E-02 1,55E-01 3,82E-01 2,19E-01 

N-PEN-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,99E-02 1,99E-02 2,17E-02 6,66E-03 1,86E-02 1,28E-01 4,95E-02 

N-HEX-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,32E-02 1,32E-02 1,45E-02 1,38E-03 3,85E-03 1,07E-01 3,30E-02 
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Tabela 33 – Caracterização das correntes do processo via síntese direta (Continuação). 
 

Unid. HC8 HC9 HC10 HC11 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 

Saída 
 

C2C3 C2C3 C4C5 C4C5 
 

COMP1 SEP1 COMP2 HX1 

Destino 
  

C4C5 
  

COMP1 SEP1 COMP2 HX1 RLPG 

Temperatura ⁰C -8,34E+01 9,73E+01 6,31E+01 1,56E+02 2,60E+02 4,00E+01 4,00E+01 1,09E+02 3,75E+02 

Pressão bar 2,50E+01 2,50E+01 1,50E+01 1,50E+01 1,00E+00 3,00E+01 3,00E+01 5,10E+01 5,10E+01 

Fração de Vapor 
 

1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 

Fração de Líquido 
 

0,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 1,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Fração de Sólido 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Entalpia Mássica cal/gm -1,10E+03 -5,86E+02 -6,24E+02 -4,87E+02 -1,45E+03 -1,54E+03 -1,20E+03 -1,16E+03 -1,01E+03 

Densidade Mássica gm/cc 5,12E-02 3,75E-01 4,30E-01 4,02E-01 4,12E-04 2,10E-02 1,55E-02 2,13E-02 1,26E-02 

Corrente Mássica kg·h-1 1,32E+01 1,44E+01 1,21E+01 2,27E+00 1,09E+02 1,09E+02 6,88E+01 6,88E+01 6,88E+01 

Fração Mássica 

HYDRO-01 
 

0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,69E-02 5,69E-02 9,04E-02 9,04E-02 9,04E-02 

CARBO-01 
 

8,22E-01 1,13E-12 1,34E-12 8,04E-30 3,90E-01 3,90E-01 6,20E-01 6,20E-01 6,20E-01 

CARBO-02 
 

1,12E-01 4,57E-07 5,43E-07 1,01E-18 5,53E-01 5,53E-01 2,89E-01 2,89E-01 2,89E-01 

DIMET-01 
 

4,23E-17 1,46E-03 1,73E-03 1,41E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

WATER 
 

4,28E-24 5,52E-03 6,12E-03 2,30E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

METHA-01 
 

2,76E-02 3,04E-11 3,60E-11 2,37E-25 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

ETHAN-01 
 

3,91E-02 9,78E-06 1,16E-05 1,42E-14 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

PROPA-01 
 

1,82E-04 4,15E-01 4,92E-01 2,70E-06 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-BUT-01 
 

5,84E-11 4,20E-01 4,95E-01 2,23E-02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-PEN-01 
 

2,21E-18 9,48E-02 5,33E-03 5,74E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

N-HEX-01 
 

3,67E-26 6,32E-02 2,13E-06 4,02E-01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

 Fonte: autoria própria. 
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