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RESUMO 

 Motivado pela atual conjuntura socioeconômica e ambiental, pautada em uma busca por 

um desenvolvimento ecossustentável, este trabalho tem como objetivo a simulação de uma 

unidade industrial para a remoção de CO2 e H2S de uma corrente de gás de síntese via absorção 

física pelo solvente Selexol, bem como a análise dos ecoindicadores de consumo de energia e de 

emissão de CO2 desta unidade dada sua relevância industrial. Este processo é reportado na 

literatura por Turton et al. (2012). O software UNISIM R390 foi utilizado para a simulação dos 

processos, entretanto para a sua utilização foi necessária a modificação do pacote termodinâmico 

UNIQUAC. Os resultados encontrados foram satisfatórios, em conformidade com os 

apresentados na literatura. O processo Selexol simulado apresentou o ecoindicador de consumo 

de energia igual a 1,4040 GJ por tonelada de produção e o de emissão de CO2 igual a 0,07444 

toneladas de CO2 por tonelada de produção, valores excelentes do ponto de vista ambiental. Os 

resultados dos ecoindicadores são de fundamental importância para a análise de ecoeficiência do 

processo estudado e na elaboração de melhorias de projetos, permitindo, portanto, obter maiores 

ganhos econômicos com menores impactos ambientais possívieis. 

 

 

Palavras-chave: Simulação, UNISIM, Selexol, Ecoindicadores. 



 

 

ABSTRACT 

 Motivated by the current socio-economic and environmental context, driven by the 

demand for an eco-sustainable development, this paper has as objective the simulation of an 

industrial unit for the removal of CO2 and H2S from a synthesis gas stream via physical 

absorption by the solvent Selexol, as well the analysis of the eco-indicators of energy 

consumption and CO2 emission of this unit given its industrial relevance. This process is reported 

in the literature by Turton et al. (2012). The software UNISIM R390 was used for the simulation 

of the previously referred process, however it was necessary to modify the fluid package called 

UNIQUAC. The results found were satisfactory and in accordance with those presented in the 

literature. The simulated Selexol Process presented the eco indicator of energy consumption 

equal to 1.4040 GJ per tonne of product and the CO2 emission equal to 0.07444 tonne of CO2 per 

ton of product, excellent values from environmental point of view. The results of the 

ecoindicators are fundamentally important for the analysis of eco-efficiency of the studied 

process and for projects’ development, allowing, therefore, to obtain better economic gains with 

lower environmental impacts. 

 

Keywords: Simulation, Selexol, Eco indicators. 
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  CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO  

Recentemente houve um aumento no uso pelas indústrias da chamada simulação para 

treinamento de operadores, OTS acrônimo em inglês para operator training simulators, que tem 

como objetivo treinar profissionais para lidar com modos de operação raramente utilizados, lidar 

com diferentes falhas na planta, testar novos métodos de controle e executar testes de segurança 

sem colocar o sistema real em risco. Entretanto, a utilização industrial da simulação de processos 

não é novidade. A indústria química e petroquímica desenvolve e otimiza sistemas integrados 

utilizando simulação desde o início dos anos de 1960 (BALATON e SZEIFERT, 2013).  

Os simuladores são programas utilizados na previsão de processos, sendo utilizados 

principalmente na otimização e controle de processos. Os simuladores têm sido utilizados, 

também, em análises econômicas, ambientais e de riscos (BALATON e SZEIFERT, 2013). 

Simuladores tradicionais - como UNISIM
®
 Design, Aspen HYSYS

®
 e ChemCAD

®
, entre 

outros - foram desenvolvidos para que incertezas no comportamento de um processo tivessem 

baixo impacto no projeto de plantas industriais. Essas incertezas afetam a segurança, o custo e a 

confiabilidade no dimensionamento de equipamentos. Isso porque estes devem ser especificados 

de forma a atender variações aleatórias em parâmetros como pressão, temperatura, pH, vazão de 

entrada, entre outros (ABUBAKAR et al., 2015). 
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A simulação também permite uma primeira análise de sustentabilidade, assunto que vem 

ganhando destaque nos últimos anos devido à importância da diminuição do impacto social e 

ambiental gerado pela indústria a longo prazo. Critérios de sustentabilidade, como indicadores 

ecológicos, passaram a ser considerados ainda nas etapas iniciais de planejamento de plantas 

industriais (BAROI e DALAI, 2015). 

Aliado a isso, um novo conceito de integração entre o desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental, a ecoeficiência, foi aprovado na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento sediada no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida 

como ECO-92 (PASSETTI e TENUCCI, 2016). A ecoeficiência é comumente definida como 

uma razão entre o impacto ambiental e benefício econômico de um processo industrial e um de 

seus desafios é medir e conciliar diferentes categorias de impactos ambientais a fim de produzir 

um único índice (MASUDA, 2016).  

A aplicação e análise da ecoeficiência tem o objetivo de criar mais produtos e serviços (de 

forma mais econômica) minimizando a utilização de recursos naturais e matérias-primas e 

gerando menos resíduos (sólidos e líquidos). Isto é realizado através de indicadores ambientais 

que quantificam a relação entre benefício econômico e impacto ambiental - medido em relação a 

emissões, consumo energético e de água, entre outros. Isso estimula as indústrias a diminuir 

danos ambientais em seus processos, sendo a questão ambiental explorada em propagandas como 

estratégia de mercado (PASSETTI e TENUCCI, 2016). 

Nesse contexto, verificou-se a inexistência de desenvolvimento de ecoindicadores para 

plantas de purificação de gás de síntese por meio do processo Selexol - fundamental à síntese de 

amônia na literatura. A amônia é um produto de extrema importância na indústria química, com 

destaque para o seu uso como matéria prima para produção de fertilizantes nitrogenados. Dessa 

forma, nesse trabalho serão discutidas duas das cinco categorias de ecoindicadores consideradas 

por Pereira (2013) como os principais - consumo de energia e emissão de gás carbônico - para 

uma planta de absorção de sulfeto de hidrogênio (H2S) e dióxido de carbono (CO2) que utiliza o 

processo Selexol reportada por Turton et al. (2012). 

Assim, este trabalho é motivado pela relevância industrial de se avaliar, discutir e 

desenvolver ecoindicadores para plantas de purificação de gás de síntese por meio do processo 

Selexol, através de simulação computacional. 
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1.2 OBJETIVO 

 Este trabalho tem como objetivo o estudo do processo Selexol, responsável pela 

purificação da corrente de gás reagente utilizada na síntese da amônia, por meio de simulação 

computacional. O software utilizado é o UNISIM
®
 Design Suite R390, da Honeywell, licenciado 

para a Universidade Federal Fluminense. 

 Os objetivos específicos para o presente trabalho são: 

 Comparar e discutir os resultados obtidos na simulação computacional da planta com 

os valores apresentados na literatura por Turton et al. (2012). 

 Desenvolver os ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo de energia para o 

processo analisado. 

 Finalmente, o presente trabalho também visa contribuir como literatura acadêmica no 

tema de simulação computacional do processo Selexol e no desenvolvimento dos ecoindicadores 

industriais. 

1.3  ESTRUTURA 

Além desta introdução, que apresenta a contextualização, motivação, cenário industrial e 

os objetivos, a organização deste trabalho é apresentado a seguir: 

Capítulo 2: É realizada a revisão bibliográfica sobre o processo Selexol, apresentando 

suas características e sua importância na indústria. Além disso, são discutidos trabalhos sobre 

ecoindicadores industriais, incluindo suas formulações. 

Capítulo 3: É apresentado em detalhes o processo de remoção de CO2 e H2S do gás de 

síntese derivado da queima de carvão mineral. Apresentação do modelo de absorção desses gases 

no solvente, os ajustes para adequação ao software e o funcionamento das colunas de absorção e 

stripping utilizadas no processo. Além disso, são desenvolvidas e apresentadas as formulações 
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específicas para os ecoindicadores de consumo de energia e emissão de CO2 para os processos 

analisados. 

Capítulo 4: É apresentada a metodologia utilizada para a simulação dos processos e do 

cálculo dos ecoindicadores, incluindo critério de avaliação de desempenho para simulação. 

Capítulo 5: São apresentados e discutidos os resultados obtidos para a simulação e para os 

ecoindicadores. 

Capítulo 6: São apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, são apresentadas as referências bibliográficas consultadas e citadas durante o 

trabalho. 

O presente trabalho foi desenvolvido durante a graduação oferecida pelo Departamento de 

Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense - UFF. Este trabalho está 

inserido nas linhas gerais de modelagem, simulação, controle e otimização de processos, e 

também meio ambiente e sustentabilidade. 
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  CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são abordadas as características gerais do processo de purificação do gás 

de síntese, como os solventes físicos e químicos usualmente utilizados, com destaque para o 

processo físico Selexol e o aproveitamento das suas correntes de saída.   

Os fundamentos necessários ao desenvolvimento e compreensão deste trabalho, no que 

tange os conceitos de ecoeficiência e ecoindicadores, também são apresentados neste capítulo. 

2.1 PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DO GÁS DE SÍNTESE 

Nos últimos anos cresceu a preocupação com a emissão de gases nocivos à atmosfera, 

com destaque para o CO2, devido às mudanças climáticas. Além disso, é esperado que a demanda 

mundial de gás natural aumente 1,9% ao ano, o que estimula a exploração de reservatórios com 

gases de qualidade inferior - em geral, altamente contaminados com gases ácidos. Dessa forma, 

tecnologias de captura e estocagem de gases ácidos vêm sendo estudadas e desenvolvidas 

(RAMDIN et al., 2016). 
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O gás de síntese é composto principalmente de nitrogênio e hidrogênio, e é comumente 

utilizado como reagente na síntese da amônia. Entre as tecnologias existentes para a remoção de 

gases ácidos (CO2 e H2S) no gás de síntese, estão a utilização de solventes de absorção física e 

absorção química (RAMDIN, 2016). 

O processo a ser escolhido depende das condições do gás a ser tratado, como temperatura, 

pressão, concentração inicial da impureza e a concentração desejada.  O processo de absorção 

física é recomendável a pressões parciais elevadas, por exemplo. Já o processo de absorção 

química é empregado em pressões parciais baixas ou quando a concentração de impureza 

desejada é de poucas partes por milhão. Além disso, a seletividade também é um parâmetro 

importante, no caso da purificação do gás de síntese, o solvente deve ser altamente seletivo em 

relação aos gases ácidos, evitando perdas de produto e utilização de etapas adicionais de 

separação (RAMDIN, 2016). 

Existem regulamentações ambientais em relação às emissões de H2S. Isso porque além de 

ser nocivo à saúde humana, ele contribui para a formação de outros compostos sulfurados tóxicos 

(EL-MELIH et al., 2016). O caráter poluente do enxofre - e os seus produtos de oxidação, 

dióxido e trióxido de enxofre - já foi evidenciado inúmeras vezes pela comunidade científica. 

Além disso, a presença de H2S é responsável pela corrosão de equipamentos (e seus acessórios 

metálicos) e pela desativação da maioria dos catalisadores de metal/óxido de metal utilizados nas 

indústrias químicas e petroquímicas (LIN et al., 2016). 

A remoção do CO2 se faz necessária porque este gás aumenta a corrosividade do gás de 

síntese e aumenta o volume total de gás, o que aumenta os gastos energéticos com aquecimento 

ou combustão, necessários na maioria das aplicações industriais deste gás 

(ALCHEIKHHAMDON e HOORFAR, 2016). Além disso, o CO2 é inibidor do catalisador 

utilizado na síntese da amônia, processo importante que utiliza o gás de síntese como reagente 

(SHREVE e BRINK,1977). 
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2.1.1 ABSORÇÃO QUÍMICA 

A utilização de solventes químicos é uma das tecnologias mais empregadas para a 

remoção de gás ácido de correntes gasosas. O processo consiste na utilização de uma coluna de 

absorção para promover o contato, em contracorrente, entre uma mistura gasosa contaminada por 

gás ácido e uma solução alcalina de uma amina, solvente químico (ALCHEIKHHAMDON e 

HOORFAR, 2016).  

A presença da amina promove a remoção do gás ácido através de uma reação exotérmica 

realizada em baixas temperaturas e alta pressão. A reação entre o solvente e o gás ácido forma 

um composto que é arrastado pela corrente líquida, o gás purificado se direciona ao topo da 

coluna. A absorção química utilizando aminas é reversível, sendo a solução de amina regenerada 

através da utilização de condições de processo inversas, ou seja, realização de um processo 

endotérmico de stripping a baixa pressão e altas temperaturas (GHIASI et al., 2016). 

Em processos de absorção química, a utilização de pressões elevadas não é necessária 

porque o que governa a absorção é a cinética da reação. A otimização do processo envolve 

variáveis como temperatura, concentração e taxa de circulação do solvente. Podem, também, ser 

utilizados compostos ativantes que melhoram a absorção, como a piperazina, compostos que 

regulam o pH e compostos que controlam a formação de espumas - prejudiciais porque diminuem 

o contato entre as fases líquida e gasosa (ALCHEIKHHAMDON e HOORFAR, 2016).  

Entre os solventes utilizados industrialmente para processos de absorção química de CO2 

e H2S estão as soluções de etanolaminas - como a monoetanolamina (MEA), a dietanolamina 

(DEA), a metildietanolamina (MDEA), a trietanolamina (TEA) e a diglicolamina (DGA). A 

MEA e a DGA são aminas primárias, a DEA é uma amina secundária e a MDEA e a TEA são 

aminas terciárias. Entre as desvantagens da utilização de aminolaminas, está o fato de elas serem 

substâncias voláteis facilmente oxidadas. A sua oxidação, que produz amônia e outros compostos 

corrosivos, pode ser promovida pela presença de oxigênio, sendo necessária a reposição de 

solvente ao sistema (ÁVILA et al., 2016). 

A escolha do solvente depende de diversos fatores, como as condições de operação e a 

condição do gás a ser tratado. A MEA e a DEA, por exemplo, apresentam alta seletividade para 

gases ácidos, até mesmo em baixas concentrações de solvente, devido a sua alta reatividade. Em 
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contrapartida, a MDEA é mais estável, apresentando perdas relativamente menores nas etapas de 

absorção e regeneração. Entretanto, quando a operação requer temperaturas mais baixas o 

solvente mais adequado é a DGA, que apresenta viscosidade e ponto de congelamento inferiores 

aos dos outros solventes. Isso porque, nessas condições, a alta viscosidade dos outros solventes 

geraria uma perda de carga muito grande na unidade e prejudicaria a absorção 

(ALCHEIKHHAMDON e HOORFAR, 2016). 

2.1.2 ABSORÇÃO FÍSICA 

Processos de absorção física envolvem a utilização de solventes orgânicos que dissolvem 

o gás ácido fisicamente, ou seja, sem a necessidade de reações químicas. A operação de 

regeneração do solvente físico tem custo menor em relação a solventes químicos já que menos 

calor é requerido para separar uma absorção física do que para reverter uma reação química 

(ALCHEIKHHAMDON e HOORFAR, 2016). 

Entre as características necessárias para a escolha de um solvente físico estão: alta 

seletividade (alta capacidade de dissolver gases ácidos; baixa capacidade de dissolver outros 

componentes da mistura gasosa); baixa viscosidade; e baixa ou moderada higroscopicidade. 

Além disso, eles não devem ser corrosivos e nem reagir com os outros componentes da mistura 

gasosa. Entre as características desejáveis também estão a baixa pressão de vapor à temperatura 

ambiente e o baixo custo (KOHL e NIELSEN, 1997). 

A capacidade de absorção de um solvente físico por unidade de volume é proporcional à 

pressão operacional da coluna de absorção. Dessa forma, o processo físico é preferível quando o 

gás já está em condições de alta pressão. Além disso, este processo é recomendado quando a 

mistura gasosa está altamente contaminada com gás ácido (ALCHEIKHHAMDON e 

HOORFAR, 2016). 

O processo de absorção física é utilizado principalmente na remoção de CO2 e H2S de: 

gás natural bruto de elevada pressão e gás de síntese utilizado na síntese de amônia (KOHL e 

NIELSEN, 1997). 
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O processo de absorção física é similar ao de absorção química, o solvente saturado com 

gás ácido é regenerado em condições operacionais de baixa pressão e alta temperatura. O 

solvente limpo é resfriado e reciclado à torre absorvedora. Um sistema de filtros é empregado no 

regenerador para evitar que eventuais produtos da degradação do solvente, causados por 

superaquecimento local neste equipamento, cheguem à coluna de absorção 

(ALCHEIKHHAMDON e HOORFAR, 2016). 

A maioria dos solventes orgânicos possuem solubilidades superiores para H2S do que para 

CO2. Algumas impurezas em concentrações mais baixas, como mercaptanos, sulfeto de carbonila 

e dissulfeto de carbono, também são bastante solúveis na maioria dos solventes, sendo facilmente 

removidos juntamente com os gases ácidos (KOHL e NIELSEN, 1997). 

 Entre os processos físicos recomendados para a purificação do gás de síntese estão o 

Purisol, o Rectisol e o Selexol. O Purisol e o Rectisol utilizam um único solvente, 

metilpirrolidona (NMP) e metanol, respectivamente. O solvente do processo Selexol, 

diferentemente dos outros, é uma mistura de éteres dimetílicos de polietileno glicol (DEPG, 

acrônimo em inglês para dimethyl ether of polyethylene glycol) cuja fórmula molecular é 

representada por CH3O(C2H4O)nCH3, onde n varia de dois até nove (KAPETAKI et al., 2015).  

O Processo Rectisol foi o primeiro processo industrial a utilizar um solvente orgânico, 

metanol, para a remoção de gás ácido. O metanol é o solvente físico com a maior pressão de 

vapor e requer temperaturas muito baixas de operação. A NMP, solvente do processo Purisol, 

possui pressão de vapor maior que a do DEPG e normalmente requer lavagem com água do gás 

de saída do processo para limitar perdas de solvente. O processo Selexol não necessita de 

lavagem dos gases de saída, mas possui o solvente com a mais alta viscosidade, o que limita a 

transferência de massa e calor, uma vez que a temperatura do solvente é mais baixa. O Selexol 

apresenta também o solvente mais estável, podendo operar em temperaturas mais elevadas 

(KOHL e NIELSEN, 1997). 

Segundo Kapetaki et al. (2015), entre as tecnologias existentes para a remoção simultânea 

de CO2 e H2S a partir de gás de síntese de pressão elevada, a utilização do processo Selexol é a 

mais indicada, sendo atrativo por ser um processo econômico e consolidado, além de o seu 

funcionamento ser amplamente conhecido e discutido pela comunidade científica. Apesar disso, 

não foram encontrados ecoindicadores para este processo na literatura técnico-científica. 
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2.2 O PROCESSO SELEXOL 

O processo Selexol foi introduzido há mais de trinta anos e aproximadamente cento e 

quinze plantas de Selexol foram comercializadas mostrando-se, portanto, uma tecnologia 

amplamente consolidada. O solvente físico deste processo é uma mistura de éteres dimetílicos de 

polietileno glicol (DEPG, sigla em inglês) cuja fórmula molecular é representada por 

CH3O(C2H4O)nCH3 onde n varia de dois até nove (KAPETAKI et al., 2015). 

Este processo é uma das tecnologias preferidas para a remoção de H2S e CO2 a partir de 

gás de síntese de pressão elevada. O processo Selexol é patenteado pela UOP LLC, enquanto que 

os solventes do processo são fabricados por algumas empresas como a Dow Chemical Company, 

por exemplo (ECHT , 2013).  

A purificação da corrente de gás de síntese através do processo Selexol produz uma 

corrente de gás de síntese purificado, uma corrente rica em H2S e duas correntes ricas em CO2, 

entre outras. O gás de síntese purificado, mistura gasosa rica em hidrogênio e nitrogênio, tem 

ampla aplicação, com destaque para a síntese de amônia.  

A corrente rica em H2S é geralmente levada a uma unidade Claus para recuperação de 

enxofre elementar. Já as correntes ricas em CO2, uma com média e a outra com baixa pressão, 

são comprimidas para recuperar CO2 puro para estocagem. O CO2 tem diversas aplicações 

industriais, sendo utilizado, por exemplo, na gaseificação de bebidas e como fluido de 

resfriamento (TURTON et al., 2012).  

2.2.1 PRODUÇÃO DE AMÔNIA 

 A amônia é um produto de extrema importância na indústria química devido ao seu uso 

como matéria prima em diversos processos, com destaque para a produção de fertilizantes 

nitrogenados, sem os quais a oferta de alimentos mundial teria uma queda abrupta. 

Os primeiros usos do nitrogênio como fertilizante ocorreram por meios naturais, através 

da fixação do nitrogênio por bactérias presentes em solos férteis. Entretanto, devido a elevada 
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aceleração do crescimento populacional tornou-se necessária uma outra forma de fixação do 

nitrogênio para a sua absorção (CHAGAS, 2006). 

A partir disso, vários estudos foram realizados, até que em 1908, o químico Fritz Haber 

publicou o seu famoso trabalho propondo a síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e 

hidrogênio. Em 1909, três representantes da empresa BASF, entre eles Carl Bosch, foram ao 

laboratório de Haber a fim de verificar a síntese proposta. Ao ser constatado tal feito, Haber 

requereu a patente de sua síntese e firmou acordo com a empresa. Em quatro anos, o aparelho de 

bancada de Haber foi transformado numa fábrica com capacidade de produção de 200 kg de 

amônia/h. Esta é considerada uma das maiores invenções técnicas do século XX (CHAGAS, 

2006). 

A planta de síntese de amônia possui diversas dificuldades de operação, devido à 

divergência do favorecimento termodinâmico e cinético, além da necessidade do uso de 

catalisador.  Estas dificuldades conferem ao processo de síntese de amônia um baixo rendimento, 

o que torna ainda mais relevante o controle das variáveis da reação, para manter a condição ótima 

de operação. Daí surge a importância da purificação da corrente de gás de síntese utilizada no 

processo. 

O catalisador utilizado trata-se do ferro metálico promovido por óxidos anfóteros (Al, Zr 

ou Si) e óxidos alcalinos (K2O e CaO). A água e o CO2 atuam como inibidores do catalisador, o 

primeiro devido a sua atuação como agente oxidante, enquanto o segundo reage com a amônia 

em presença de óxido de potássio, formando carbonato de amônia que bloqueia os poros do 

catalisador. Desta forma evidenciam-se duas desvantagens da presença de CO2 na corrente de 

alimentação, a primeira é o consumo do produto de interesse, a segunda é a necessidade de 

parada da planta para a regeneração do catalisador (SHREVE e BRINK,1977). 

A presença de H2S na corrente de alimentação é ainda mais prejudicial, pois este atua 

como um veneno para o catalisador, visto que altera a estrutura eletrônica do ferro e leva a uma 

redução definitiva da taxa de reação, e, desta forma, obriga a troca de catalisador (SHREVE e 

BRINK,1977). 
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2.2.2   PROCESSO CLAUS 

O processo Claus consiste na oxidação catalítica do H2S para a produção de enxofre 

elementar. O processo é realizado em três etapas: (i) combustão de um terço do H2S, formando 

dióxido de enxofre; (ii) reação levemente endotérmica entre o SO2 formado e o H2S não 

convertido ainda na fornalha, responsável por 60-70% da conversão de enxofre, produzindo 

enxofre elementar; e (iii) reação, a temperaturas mais baixas, entre o SO2 e o H2S restantes 

formando enxofre, principalmente na forma de S8, sobre um catalisador de alumina ou dióxido de 

titânio (ABEDINI et al., 2010). 

Após a queima, dado um determinado tempo de residência, a primeira reação de Claus é 

realizada na fornalha, sendo esta responsável pela maior conversão de enxofre. Os gases de 

combustão são resfriados e o enxofre é condensado, os gases não convertidos são enviados ao 

reator de Claus. A reação de Claus é usualmente realizada em vários estágios, uma vez que a 

reação é extremamente exotérmica e a termodinâmica é favorecida por temperaturas mais baixas. 

Assim, a corrente do processo é resfriada entre os estágios: o enxofre já produzido na etapa 

anterior é recuperado e os gases resfriados, que contém H2S não convertido, são enviados ao 

próximo reator (ABDEL-FATTAH et al., 2016). 

As regulamentações estritas em relação às emissões de compostos de enxofre servem de 

incentivo para que ainda hoje pesquisadores discutam e investiguem as melhores condições, além 

de possíveis modificações, para que o processo Claus seja o mais eficiente possível (EL-MELIH 

et al., 2016). O processo Claus atual, entretanto, já é sofisticado, recuperando entre 95-97% de 

enxofre, e deriva da pioneira reação realizada em 1883, em que a mistura de H2S e oxigênio, 

sobre um catalisador, produziu enxofre elementar e água (ABEDINI et al, 2010). 

2.3 ECOINDICADORES 

A aplicação e análise da ecoeficiência tem o objetivo de criar mais produtos e serviços (de 

forma mais econômica) utilizando menos recursos naturais e produzindo menos resíduos. Isto é 



28 

 

 

realizado através de “medições” de ecoeficência, computadas através de indicadores ecológicos 

(ou ecoindicadores) que quantificam a relação entre benefício econômico e impacto ambiental - 

medido em relação a emissões, consumo de recursos naturais, entre outros (PASSETTI e 

TENUCCI, 2016). 

A ecoeficiência é comumente definida como a razão entre impacto ambiental e o 

benefício econômico de um processo industrial. A implementação da ecoeficiência como um 

novo conceito que relaciona o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental foi 

aprovada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

sediada no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como ECO-92 (PASSETTI e TENUCCI, 

2016).  

Existem maneiras diferentes de medir ecoeficiência e dois tipos de indicadores são 

definidos: “indicadores de aplicação geral” (generally applicable indicators) e “indicadores 

específicos de negócios” (business specific indicators). O primeiro tipo é focado em um impacto 

ambiental que seja de preocupação global e deve ter um aspecto econômico comum a todos, 

podendo ser utilizado por todas as empresas e indústrias. O segundo tipo é definido pela própria 

empresa ou indústria e varia de uma para outra. O perfil de medidas de ecoeficência de uma 

empresa pode incluir ambos os tipos de indicadores (PASSETTI e TENUCCI, 2016). 

A medida de ecoeficiência é composta de performance econômica e ambiental e, portanto, 

uma diminuição deste índice pode estar relacionado a (i) maior retorno econômico para um 

mesmo impacto ambiental, (ii) menor impacto ambiental para um mesmo retorno econômico, ou 

(iii) maior retorno econômico concomitantemente a uma diminuição do impacto ambiental 

(PASSETTI e TENUCCI, 2016). 

Encontra-se na literatura a análise de ecoindicadores e desenvolvimento sustentável em 

variados setores industriais, com destaque para as indústrias de: ferro (KHAREL e 

CHARMONDUSIT, 2008); aço (SIITONEN et al., 2010); petroquímica (CHARMONDUSIT e 

KEARTPANPRAEK, 2011), amônia (ZHOU et al., 2010), entre outros. 

A utilização de ecoindicadores estimula as indústrias a investirem em pesquisas para 

diminuir os danos ambientais em seus processos. A preocupação ambiental da indústria não está 

relacionada somente as leis ambientais, a utilização de processos mais limpos vem sendo usada 

como estratégia de mercado. 
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Não foi encontrado na literatura técnico-científica trabalhos que reportem a avaliação da 

ecoeficiência do processo Selexol, por meio de ecoindicadores.  

2.3.1 FORMULAÇÕES GERAIS DOS ECOINDICADORES UTILIZADOS 

Pereira (2013) apresentou em seu trabalho o ecoindicador de consumo de energia através 

do seguinte modelo matemático descrito na Equação (2.1). 

 

    (
  

   
)   

                         

        
 

(2.1) 

 

Considerando: 

ECE: ecoindicador de consumo de energia; 

EE: energia elétrica consumida; 

Evapor: energia consumida em forma de vapor (importado); 

EGN: energia consumida devido à queima do gás natural; 

ECG: energia consumida devido à queima de demais combustíveis gasosos; 

ECL: energia consumida devido à queima de combustíveis líquidos; 

ECo: energia consumida oriunda de cogeração; 



O cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 foi apresentado por Pereira (2013) através 

do seguinte modelo matemático descrito pela Equação (2.2). 
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)    

                                   

        
 

(2.2) 

 

Sendo: 

EEM: ecoindicador de emissão de CO2; 
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EME: emissão relativa à energia elétrica consumida; 

EMvapor: emissão relativa ao consumo de vapor; 

EMGN: emissão relativa à queima do gás natural; 

EMCG: emissão relativa à queima de demais combustíveis gasosos; 

EMCL: emissão relativa à queima de combustíveis líquidos; 

EMCo: emissão relativa à energia consumida oriunda de cogeração; 

EMF: emissões fugitivas; 

 

Pereira (2013) refere-se a emissões fugitivas como as emissões devido ao vazamento de 

hidrocarbonetos em válvulas, flanges e em alguns equipamentos direto para atmosfera, queima de 

combustível no transporte de produto e alívio para flare (queima de correntes gasosas de 

hidrocarbonetos). 

O termo Produção presente nas Equações (2.1) e (2.2) está relacionado a todos os 

produtos e subprodutos gerados no processo, considerados passíveis de venda. 

Assim, as Equações (2.1) e (2.2) representam as formulações gerais para o 

desenvolvimento de ecoindicadores de consumo de energia e emissão de CO2. Verifica-se que os 

termos das equações são oriundos praticamente das mesmas fontes, ou seja, esses ecoindicadores 

estão fortemente correlacionados. 
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  CAPÍTULO 3

DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

 O processo estudado no presente trabalho trata da purificação de uma corrente gasosa de 

gás de síntese contendo H2S e CO2. Após a purificação proposta serão geradas diferentes 

correntes gasosas enriquecidas. A corrente enriquecida com H2S será levada a uma planta em que 

seja operado o Processo Claus para obtenção do enxofre, enquanto a corrente contendo gás de 

síntese seguirá para uma planta de Síntese de Amônia. 

 O processo simulado advém de uma patente depositada pela UOP LLC, que recebe o 

nome do próprio solvente utilizado nas colunas de absorção, processo Selexol. A simulação foi 

desenvolvida com base na planta apresentada por Turton et al. (2012). Tal escolha foi feita 

devido a dois motivos, o primeiro consiste no fato deste ser um dos principais processos 

utilizados para a purificação de corrente gasosa advinda de fontes petrolíferas e utilizada como 

matéria-prima para a produção de amônia, um dos compostos químicos mais importante para a 

indústria química. O segundo motivo é o fato de durante a pesquisa bibliográfica realizada, não 

ter sido encontrado nenhum trabalho em que seja avaliado o consumo de energia e emissão de 

CO2 para este processo. Este capítulo discutirá detalhadamente o processo mencionado. 

 Serão apresentadas todas as características necessárias para a simulação, variáveis 

independentes, o modelo termodinâmico, parâmetros físicos e as condições de operação. Vale 

destacar que a simulação desenvolvida no UNISIM
®
 ocorre sob a condição de estado 

estacionário, desprezando o regime transiente advindo de perturbações no processo ou do start-up 

da planta. 
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 Em relação ao desenvolvimento dos ecoindicadores de emissão de CO2 e consumo de 

energia, serão apresentadas as simplificações adotadas. 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO 

O processo de purificação de gás de síntese chamado aqui de processo Selexol foi 

originalmente apresentado e simulado em computador por Turton et al. (2012). Esses autores 

adotaram o software Aspen Plus
TM

, da empresa Aspentech
®
, como simulador. Este programa 

apresenta o pacote termodinâmico Acid Gases - Physical Solvents, especialmente elaborado para 

a absorção de gases ácidos por solventes físicos (DYMENT e WATANASIRI, 2015). Apesar de 

não ser citado por Turton et al. (2012), é provável que este tenha sido o pacote utilizado. 

O pacote Acid Gases - Physical Solvents não é encontrado na biblioteca de pacotes 

termodinâmicos do UNISIM
®
, dessa forma, tornou-se necessária a realização de adaptações e 

modificações em um dos pacotes disponíveis para que tivesse comportamento similar a este 

pacote e representasse o comportamento real da planta de Selexol. 

3.1.1 PROCESSO SELEXOL 

O processo Selexol estudado baseou-se na planta proposta por Turton et al. (2012), o 

fluxograma do processo é apresentado na Figura 3.1. 

O gás de síntese ácido é adicionado na coluna absorvedora de H2S (T-1401) que contém 

12 pratos espaçados de 24 polegadas cada e com 3 metros de diâmetro. A corrente 2 que sai ao 

topo da coluna, corrente gasosa após a retirada de H2S absorvido no solvente selexol, segue para 

a coluna absorvedora de CO2 (T-1402) que contém 13 pratos com espaçamento de 24 polegadas 

entre eles e 5,2 metros de diâmetro.  
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Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) 

 

 

Do topo desta coluna sai a corrente de gás de síntese limpo, pronto para ser utilizado no 

processo de síntese da amônia, enquanto que no fundo desta coluna sai a corrente que consiste 

basicamente numa corrente de selexol contendo o CO2 absorvido, além de água. Desta, derivam-

se a corrente 3 que é bombeada e refrigerada antes de ser reciclada na coluna absorvedora de 

H2S, e a corrente 4 que é enviada para um vaso flash de média pressão (V-1401).  

 

 

 

Figura 3.1 - Planta do Processo Selexol. 
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Pelo topo deste vaso sai uma corrente contendo CO2 a uma pressão moderada que é 

estocada, enquanto que a corrente que deixa o vaso pelo fundo, é dirigido a um vaso flash de 

baixa pressão (V-1402). 

A corrente gasosa que deixa o vaso V-1402 pelo topo contém CO2 a baixa pressão que é 

estocado, enquanto que a corrente 8 que deixa o vaso pelo fundo é reciclada para a coluna de 

absorção de CO2 após ser bombeada e refrigerada. 

A corrente 11 que deixa o fundo da coluna absorvedora de H2S (T-1401) contendo CO2 e 

H2S absorvidos em selexol é enviado a um trocador de calor do tipo casco e tubo (E-1403), onde 

é aquecido antes de seguir para o vaso flash V-1403 que funciona como um concentrador de H2S. 

Além da corrente já citada, uma outra corrente rica em nitrogênio é adicionada ao vaso V-1403, a 

corrente 12 que deixa esse vaso pelo topo é reciclada na torre absorvedora de H2S após ser 

comprimida e refrigerada. Em contrapartida, a corrente 13 que deixa o vaso pelo fundo segue 

direto para a coluna Stripper (T-1403). 

Esta coluna contém 8 pratos espaçados de 24 polegadas, um condensador e um refervedor 

e possui 3,6 metros de diâmetro. Além da corrente 13, também é adicionada uma corrente com 

vapor de alta pressão no fundo da coluna. A corrente que deixa a coluna pelo topo é enviada a um 

tambor de refluxo (V-1404), onde no topo sai uma corrente gasosa rica em H2S que é enviada 

para uma unidade do Processo Claus, do fundo sai uma corrente que se separa em duas, a 15, que 

é estocada como uma água contendo H2S, e a 16, que é recirculada para dentro da torre. 

Por fim, no fundo da coluna T-1403 sai uma corrente que contém o solvente selexol e 

água, esta é enviada para o trocador de calor do tipo casco e tubo E-1403 onde é resfriada, em 

seguida parte é purgada, a outra parte recebe um make-up de solvente e segue para mais um 

resfriador antes de ser bombeada para a coluna absorvedora de CO2. 

Turton et al. (2012) reportaram o objetivo de captura de 80% de CO2 no processo e 

garantiu que a concentração de H2S no gás de síntese limpo é menor do que 5 ppm, além disso a 

concentração de H2S na corrente mandada para uma unidade Claus deve ser de 45% em base 

molar. 

A Tabela 3.1 fornece os valores que devem ser especificados em algumas correntes da 

simulação. 
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Tabela 3-1 - Dados das correntes especificadas durante a simulação da planta. 

Corrente 1 19 20 21 

Temperatura (°C) 20,1 30,0 100,0 160,0 

Pressão (bar) 21,4 1,5 20,0 6,0 

Vazão molar (kmol/h) 5389,0 5,0 200,0 80,6 

Vazão mássica (t/h) 104,6 1,35 5,61 1,45 

Vazão molar por componente (kmol/h) 

Selexol 0,0 5,0 0,0 0,0 

CO 28,8 0,0 0,0 0,0 

CO2 1114,0 0,0 0,0 0,0 

H2 2468,8 0,0 0,0 0,0 

H2O 23,1 0,0 0,0 80,6 

N2 1605,1 0,0 199,2 0,0 

Ar 33,0 0,0 0,8 0,0 

CH4 48,0 0,0 0,0 0,0 

NH3 1,1 0,0 0,0 0,0 

H2S 67,1 0,0 0,0 0,0 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) 

Já a Tabela 3.2 fornece algumas especificações acerca das utilidades. 

Tabela 3-2 - Dados de utilidades 

Equipamento E-1401 E-1402 E-1405 E-1406 E-1407 

Fluido refrigerante refrigerante 
água de 

resfriamento 

vapor de alta 

pressão 
refrigerante 

Vazão 

Mássica 
5465kg/h 5798 kg/h 221,400 kg/h 41,400 kg/h 40,032 kg/h 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) 

Por fim, a Tabela 3.3 mostra um resumo dos equipamentos adotados no processo. 
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Tabela 3-3 - Equipamentos da planta de absorção 

Equipamento Tag Observação 

Trocador de calor 1 E-1401 Corrente do processo nos tubos 

Trocador de calor 2 E-1402 Corrente do processo nos tubos 

Trocador de calor 3 E-1403 Casco e tubo 

Trocador de calor 4 E-1404 Ar como fluido refrigerante 

Trocador de calor 5 E-1405 Corrente do processo no casco 

Trocador de calor 6 E-1406 Corrente do processo no casco 

Trocador de calor 7 E-1407 Corrente do processo no casco 

Bomba 1 P-1401 Centrífuga, 75% de eficiência* 

Bomba 2 P-1402 Centrífuga, 78% de eficiência* 

Bomba 3 P-1403 Centrífuga, 70% de eficiência* 

Bomba 4 P-1404 Centrífuga, 75% de eficiência* 

Coluna 1 T-1401 Coluna Absorvedora de ácido H2S 

Coluna 2 T-1402 Coluna Absorvedora de CO2 

Coluna 3 T-1403 Coluna Stripper 

Vaso 1 V-1401 Vaso flash de pressão moderada, isotérmico 

Vaso 2 V-1402 Vaso flash de baixa pressão, isotérmico 

Vaso 3 V-1403 Vaso concentrador de H2S, isotérmico 

Vaso 4 V-1404 Vaso de refluxo da coluna T-1403, isotérmico 

Compressor C-1401 75% de eficiência isentrópica* 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) 

* Valores de eficiência fornecidos por Turton et al. (2012) 

3.1.2 SIMULAÇÃO DO PROCESSO SELEXOL 

Para que sejam obtidos resultados compatíveis aos apresentados por Turton et al. (2012), 

faz-se necessária a inserção das mesmas especificações utilizadas pelos autores. São estas, as 

correntes de alimentação (temperatura, pressão, vazão molar e composição), especificações dos 
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equipamentos (colunas, trocadores de calor, bombas, etc.), condições operacionais (eficiência e 

perdas de carga). 

A Figura 3.2 ilustra o processo desenvolvido no ambiente UNISIM
®
 e baseia-se na planta 

apresentada na Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Planta do processo Selexol utilizando o software UNISIM
®

 Figura 3.2 - Planta do processo Selexol utilizando o software UNISIM
®
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Vale salientar que o software UNISIM
®
 realiza a simulação em estado estacionário, e 

através das especificações atribuídas para variáveis e parâmetros não especificados serão obtidos 

os resultados para as demais não especificadas, dado que o grau de liberdade do sistema esteja 

zerado, isto é, o número de equações ser idêntico ao número de variáveis desejadas. Esses 

resultados obtidos serão comparados com os mesmos apresentados por Turton et al. (2012) em 

seu trabalho. 

Durante a simulação partiu-se do princípio que nenhuma válvula do processo atribui uma 

perda de carga, tendo como o único objetivo a utilização no controle dos distúrbios das variáveis, 

desta forma, não foram representadas na simulação. 

Turton et al. (2012) sugere a implementação de um ajuste de pressão no vaso V-1403, 

através do comando Adjust,  para controlar a vazão de entrada na coluna T-1403. Entretanto, 

considera-se mais vantajosa a implementação de uma corrente de energia neste vaso - o que não 

só controla a vazão de entrada na coluna Stripper, como também diminui a alta carga térmica em 

seu refervedor. Para facilitar a comparação entre a simulação realizada e a encontrada em Turton 

et al. (2012), o vaso flash V-1403 é considerado isotérmico e a energia consumida por ele, E06*, 

é somada à energia do refervedor da coluna T-1403, E06. 

Por fim, o condensador da coluna Stripper não possui uma tag particular porque esse 

equipamento no ambiente UNISIM
®
, junto ao refervedor constitui apenas um único equipamento 

em conjunto com a coluna T-1403. 

3.2 COLUNAS DO PROCESSO 

No presente processo têm-se três colunas, sendo uma coluna absorvedora de H2S, uma 

coluna absorvedora de CO2 e um stripper. 

A Tabela 3.4 explicita algumas variáveis importantes das colunas, as quais precisam ser 

adicionadas a fim de simular o processo. O bom funcionamento das colunas é essencial para o 

processo Selexol, visto que são os principais equipamentos da planta. 
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Tabela 3.4 – Dados das colunas do processo. 

Equipamento T-1401 T-1402 T-1403 

Número de estágios 12 13 10 

Diâmetro (m) 3 5.2 3.6 

Altura (m) 18 25 16.2 

Espaçamento dos pratos (in) 24 24 24 

Fonte: Adaptado de Turton et al. (2012) 

Dois tipos de coluna são os mais utilizados na indústria química e petroquímica para os 

processos de absorção e dessorção (stripping), as colunas de recheio e as colunas de prato. A 

primeira consiste numa coluna com um material sólido em seu leito, por onde percolam os 

fluidos. A segunda trata-se da coluna de pratos, utilizada em toda a planta simulada e que será 

melhor abordada no ítem 3.2.1. (LIMA et al., 2008). 

3.2.1 COLUNA DE PRATOS 

A coluna de pratos consiste num vaso de pressão cilíndrico e disposto na posição vertical, 

no qual gás e líquido fluem em contracorrente, especificamente, o gás entra pelo fundo da torre e 

ascende, em contrapartida, o líquido é inserido pelo topo e retirado no fundo. Os pratos consistem 

no local onde o ocorre maior contato entre as diferentes fases físicas e dessa forma acelera a 

transferência de massa (SEADER et al., 2010). 

3.2.2 FUNCIONAMENTO DA COLUNA DE PRATOS 

O líquido descende a coluna, ao atravessar cada prato, sob um vertedouro e passando pelo 

canal de saída (comumente conhecido como downcomer), dessa forma, devido à gravidade o 
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líquido atinge o prato inferior. Já o gás ascende a coluna por cada abertura ao qual encontra em 

sua trajetória, dessa forma borbulha através do líquido em que entra em contato nos pratos. 

Desta maneira, a menos que o líquido seja viscoso, a manutenção do bom contato entre 

líquido e gás irão promover o equilíbrio entre ambas as fases em cada prato, resultando na 

separação desejada (SEADER et al., 2010). 

A Figura 3.3 esquematiza o funcionamento de uma coluna de pratos. 

        Figura 3.3 - Esquema de funcionamento de uma coluna de pratos. 

 

Fonte: Adaptado de Seader et al. (2010) 

Na Figura 3.3 foi levado em consideração um regime de escoamento entre o vapor e 

líquido do tipo espuma na bandeja, visto que este é o mais comum e mais favorável para o 

propósito da absorção. Este escoamento ocorre quando a fase líquida é contínua e a fase gasosa 

escoa através do líquido na forma de jatos ou de uma série de bolhas. Entretanto, há outros tipos 

de regime de escoamento possíveis, spray, bolhas, emulsão e espuma celular. (SEADER et al., 

2010) 



41 

 

 

3.2.3 TIPOS DE PRATO 

Existem diferentes tipos de aberturas utilizadas para a passagem de vapor. Os pratos são 

classificados segundo tais aberturas. Os três principais tipos de pratos são os perfurados, os 

valvulados e os borbulhadores. 

O primeiro é o mais simples deles, consiste em um prato contendo furos que geralmente 

variam de 0,125 a 0,5 polegadas de diâmetro. Portanto, tal prato visualmente se assemelha a uma 

peneira, no qual os furos seriam as aberturas da peneira (SEADER et al., 2010). 

Os pratos valvulados comumente possuem aberturas que variam de 1 a 2 polegadas de 

diâmetro. Cada abertura possui uma válvula que se movimenta verticalmente a fim de abrir e 

fechar a abertura, tal deslocamento ocorre devido à pressão ocasionada pelo fluxo de vapor que 

ascende. Tal dispositivo é mais caro que o primeiro mencionado, porém o seu funcionamento 

evita que o líquido flua através das aberturas do prato (SEADER et al., 2010). 

Por fim, os pratos borbulhadores consistem em uma tampa de 3 a 6 polegadas de 

diâmetro, acoplado em cima de um tubo concêntrico que varia de 2 a 3 polegadas de diâmetro. O 

vapor ascende pelo tubo e ao encontrar a tampa da válvula tem de mudar sua trajetória para 

passar pelo espaço presente entre o tubo e a tampa da válvula dispersando-se na forma de uma 

bolha no prato. A ausência de vazão do vapor faz com que a tampa caia sobre o tubo, 

ocasionando um processo similar aos pratos valvulados, o que evita o gotejamento do líquido no 

prato inferior. Tal prato vem sendo menos utilizado devido ao seu custo elevado (SEADER, 

2010). 

A Figura 3.4 ilustra aos diferentes tipos de prato. 
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Figura 3.4 - Tipos de aberturas de pratos. (a) Pratos perfurados, (b) Pratos valvulados e 

(c) Pratos borbulhadores. 

 
Fonte: Adaptado de Seader et al. (2010) 

Vale destacar que a escolha pelo tipo de prato depende de diferentes fatores como custo, 

queda de pressão, eficiência, etc. Os pratos do tipo borbulhador possuem a mais alta eficiência, 

entretanto, seu mecanismo ocasiona também uma alta perda de carga, além de seu alto custo. Isso 

exemplifica que não existe o melhor tipo de prato para todos os propósitos, a escolha advém da 

característica necessária do processo. 

3.3 PACOTE TERMODINÂMICO 

O UNISIM
® 

utiliza pacotes termodiâmicos para reproduzir as propriedades dos 

componentes a serem inseridos no programa, de forma a prever o comportamento de misturas 

simples e até de sistemas complexos fora da idealidade. Contidas nestes pacotes estão equações 

dos modelos matemáticos que realizam cálculos das propriedades da mistura que também são 

utilizados na convergência da solução numérica. Entre as propriedades calculadas estão, por 

exemplo, o volume molar, a capacidade calorífica e a massa específica dos componentes. 

 Entre os pacotes termodinâmicos estão: NRTL (sigla em inglês de “Non-Random Two 

Liquid”), Lee-Kesler (LEE e KESLER, 1975), UNIQUAC (sigla em inglês de “UNIversal 
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QUAsiChemical”), Soave-Redlich-Kwong preditivo (REDLICH e KWONG, 1949; SOAVE, 

1972), Peng-Robinson (PENG e ROBINSON, 1976) e suas variações (ASPENTECH
®
, 2010). 

 O pacote de coeficientes de atividade UNIQUAC foi utilizado na simulação do processo 

com algumas modificações, como feito por Kapetaki et al. (2015).  Geralmente empregado em 

sistemas não ideais, este modelo, originalmente postulado por Abrams e Prausnitz em 1975 

(ABRAMS e PRAUSNITZ, 1975 APUD SCHWARTZBERG e HARTEL, 1992), é empregado 

na determinação dos coeficientes de atividade para substâncias líquidas nos casos de ELV 

(Equilíbrio Líquido-Vapor), ELL (Equilíbrio Líquido-Líquido) e ELLV (Equilíbrio Líquido-

Líquido-Vapor) (ASPENTECH
®
, 2010). 

3.3.1 MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS AO PROCESSO SELEXOL 

O processo Selexol é considerado o mais convencional processo de recuperação 

simultânea de CO2 e H2S porque o selexol tem (i) a pressão de vapor baixa, o que permite 

negligenciar a perda de solvente durante o processo, (ii) uma boa seletividade de H2S em relação 

a CO2 e (iii) uma excelente solubilidade de CO2 (KAPETAKI et al., 2015).  

Existe, entretanto, uma dificuldade em se encontrar um modelo de absorção dos 

componentes do gás de síntese pelo selexol. Isso se deve ao fato de o selexol ser uma mistura de 

éteres dimetílicos de polietileno glicol de composição variável. Estudos de solubilidade são 

facilitados em substâncias puras e misturas binárias de substâncias puras - que é caso de outros 

solventes, como o metanol (Rectisol) e o n-metil-2-pirrolidona (Purisol) (KAPETAKI et al., 

2015). 

Kapetaki et al. (2015) compararam a solubilidade desses gases de interesse em selexol 

calculada pelo UNISIM
®
 com dados experimentais encontrados na literatura. Apesar de as 

propriedades físicas do selexol - como massa molecular, densidade, capacidade calorífica, entre 

outras - serem bem próximas àquelas encontradas na literatura, os valores da constante de Henry 

encontrados no UNISIM
®
 para diversas temperaturas diferiram significativamente dos valores 

experimentais. Dessa forma, conclui-se que, para realizar a simulação computacional, é 
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necessário corrigir as constantes de Henry para obter resultados mais coerentes com a realidade. 

A função que correlaciona a constante de Henry no UNISIM
®
 à temperatura é apresentada na 

Equação (3.1). 

        
  

 
                    (3.1) 

Onde Ki é a constante de Henry para o componente i em kPa, T é a temperatura em graus 

Kelvin (K), Ai, Bi, Ci e Di são parâmetros. A fração de um soluto em um líquido pode ser 

expressa como a razão entre sua pressão parcial, pi, em kPa, e a constante de Henry, conforme a 

Equação (3.2). 

     
  

  
 

  (3.2) 

 No entanto, deve-se considerar a presença de água para estimar a solubilidade do soluto 

em selexol puro. Assim, o cálculo para o CO2, por exemplo, é dado pela Equação (3.3). 

     
 

    

    
      

      
  (

        
         

⁄ )
 

  (3.3) 

Onde nselexol/nsolvente é a fração molar do selexol no solvente (selexol e água). As 

constantes de Henry corrigidas foram estimadas usando as frações molares de CO2 e H2S 

calculadas pela Equação (3.3). Igualando os coeficientes Ci e Di da Equação (3.1) à zero, a 

constante Ai e o coeficiente Bi correspondem à constante e coeficiente da equação de Van’t Hoff 

- Equação (3.4). 

      (
    

  
)                 (3.4) 

Os valores calculados pela Equação (3.4) como Ai, Bi, Ci e Di são correspondentes, 

respectivamente, aos valores de Aij, Aji, Bij e Bji na matriz de coeficiente binários no UNIQUAC 

(ASPENTECH
®
, 2010).  
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As constantes de Henry do nitrogênio (N2), monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2) e 

metano (CH4) foram obtidas a partir de suas solubilidades em relação ao CO2, assumindo que a 

seletividade não varia com a temperatura. 

Para o H2, entretanto, assumiu-se que a constante de Henry não varia com a temperatura 

já que não se encontra na literatura valores da dependência em relação à temperatura da 

solubilidade de H2 em selexol (KAPETAKI et al., 2015). 

A substituição desses valores na matriz de coeficientes binários aproxima os resultados da 

realidade conforme apresentado pelas Figuras 3.5 e 3.6 que apresentam, respectivamente, uma 

comparação entre as solubilidades de CO2 e H2S em selexol a 298 K encontradas na literatura e 

as calculadas pelo UNISIM
® 

com e sem a correção dos coeficientes binários (KAPETAKI et al., 

2015). 

Figura 3.5 - Solubilidade do CO2 em selexol a 298 K. 

 
Fonte: Adaptado de Kapetaki et al. (2015) 
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Figura 3.6 - Solubilidade do H2S em selexol a 298 K. 

 
Fonte: Adaptado de Kapetaki et al. (2015) 

Seguindo a metodologia apresentada por Kapetaki et al. (2015), foram calculados os 

parâmetros Ai e Bi para a composição das correntes de entrada do processo Selexol dada por 

Turton et al. (2012). Estes valores são apresentados na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 - Valores de Ai e Bi. 

Componente Ai Bi 

CO2 
13,52345 -1721,1 

H2S 
13,33625 -2309,5 

H2 
11,99128 0 

CH4 
16,22652 -1721,1 

CO 
17,0990 -1721,1 

N2 
17,43548 -1721,1 
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Estes parâmetros foram, portanto, substituídos na matriz de coeficientes binários no 

UNIQUAC com o objetivo de otimizar os resultados da simulação computacional deste trabalho, 

aproximando-os da realidade.  

3.4 ECOINDICADORES PARA O PROCESSO SELEXOL 

Os cálculos dos ecoindicadores são expressos na forma de uma razão, na qual o 

numerador representa alguma variável ambiental enquanto que o denominador está relacionado a 

uma variável econômica. A Equação 3.5 representa a razão. 

             
                  

                  
 

  (3.5) 

Com a crescente busca por projetos em que o meio ambiente seja cada vez menos 

prejudicado, os ecoindicadores assumem uma importante função no meio industrial. Através de 

seu uso é possível estabelecer a relação entre produção e danos ao meio ambiente, de maneira que 

a partir de tal dado chega-se à conclusão do quão valioso um projeto possa ser. Além disso, visto 

que se trata de uma grandeza intensiva, ou seja, seu valor não cresce ou decresce apenas com o 

aumento na produção, comporta-se como uma excelente ferramenta de avaliação de processos 

similares. 

Portanto, a partir do estudo dos ecoindicadores, pode-se verificar qual o melhor projeto 

para investir, além de propor possíveis melhorias para uma planta industrial a fim de torná-la 

mais sustentável. 

Esta seção apresenta o desenvolvimento das equações dos ecoindicadores de consumo de 

energia e emissão de CO2 baseando-se nos equipamentos e seus parâmetros do processo Selexol 

simulado via UNISIM
®
. 
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3.4.1 ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

A Equação (3.5) trata-se de uma generalização do cálculo de ecoindicadores, ao aplicá-la 

ao cálculo específico do ecoindicador de consumo de energia, tem-se que a variável ambiental 

será o somatório do consumo de energia para toda a planta industrial e a variável econômica será 

a produção de gás de síntese de amônia (corrente 9) e da corrente gasosa enviada para o processo 

Claus (corrente 14). 

Para o cálculo de consumo energético é levado em conta as eficiências adiabáticas e 

isentrópicas das bombas e do compressor, respectivamente, que variam entre 70 e 78%. No 

entanto, para a especificação desses equipamentos no UNISIM
® 

já foram adicionados tais 

valores, e a partir disso o software já fornece os valores de energia requerida descontando as 

perdas energéticas. O refervedor da coluna T-1403 utiliza vapor a alta pressão como fluido de 

aquecimento, e considera-se que tal vapor é gerado numa caldeira com 80% de eficiência, logo, 

como não há a possibilidade dessa especificação no ambiente UNISIM
®
, faz-se necessária a 

divisão da energia requerida para o refervedor dada pelo UNISIM
® 

pelo valor de eficiência da 

caldeira, desta forma obtém-se o valor real de energia requerida para o refervedor. 

O consumo energético relacionado ao resfriamento dos fluidos refrigerantes utilizados nos 

condensador e resfriadores é considerado negligenciável. Isso porque, segundo Batista (2015), os 

equipamentos (bomba e ventiladores) utilizados na coluna de resfriamento desses fluidos 

refrigerantes apresentam consumo energético relativamente baixo. 

É preciso, também, considerar o consumo energético requerido para gerar o vapor de alta 

pressão (corrente 21) que axilia a operação de stripping na torre T-1403. Para isso, realiza-se uma 

simulação no UNISIM
®
 a fim de determinar o consumo energético requerido por uma bomba (P-

1405) e um aquecedor (E-1407) para gerar o vapor de alta pressão nas condições dadas por 

Turton et al. (2012) a partir de uma corrente de água a temperatura de 25°C e pressão 

atmosférica. 

A Figura 3.7 ilustra a simulação da geração da corrente 21 na interface do UNISIM
®
. 
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A Equação (3.6) representa o cálculo utilizado para obter o valor de energia consumida 

para o processo Selexol simulado. 

                    
   

∅
                         (3.6) 

 No qual: 

 E06 = Energia requerida pelo refervedor E-1406 da coluna T-1403, em GJ/h 

 E07 = Energia requerida pelo aquecedor E-1407, em GJ/h 

 P01 = Energia elétrica consumida pela bomba P-1401, em GJ/h 

 P02 = Energia elétrica consumida pela bomba P-1402, em GJ/h 

 P04 = Energia elétrica consumida pela bomba P-1404, em GJ/h 

 P05 = Energia elétrica consumida pela bomba P-1405, em GJ/h 

 C01 = Energia elétrica consumida pelo compressor C-1401, em GJ/h 

 ∅ = Eficiência da caldeira para geração de vapor 

Vale destacar que o trocador de calor E-1403 é do tipo casco e tubo, e por esse motivo, 

não há uma variável relacionada a este equipamento presente no cálculo de consumo energético, 

visto que esse equipamento funciona através de uma integração energética, ou seja, duas 

diferentes correntes do processo (11 e 17) trocam calor entre si. Além disso, a bomba P-1403, 

utilizada para bombear o reciclo para a coluna T-1403, apresenta consumo de energia elétrica 

desprezível e não é considerada neste cálculo. 

água 

P05 

água* 

P-1405 

E-1407 

E07 

21 

Figura 3.7 - Simulação da produção da corrente de vapor de alta pressão no UNISIM
®
. 
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Por fim, temos a Equação (3.7) que representa o cálculo do ecoindicador de consumo de 

energia. 

     
                  

   
 (3.7) 

Onde: 

 ECE = Ecoindicador de consumo de energia, em GJ/t 

 PGS = Produtos gerados, em t/h 

O valor de produtos gerados corresponde a vazão mássica de gás de síntese purificado 

para uso na síntese da amônia (corrente 9) somada a vazão mássica da corrente gasosa que segue 

para uma unidade do processo Claus (corrente 14). Conforme apresentado na Equação (3.8). 

                                                                                                                  (3.8) 

Onde: 

 VGS = Vazão mássica de corrente para síntese da amônia, em t/h 

 VGC = Vazão mássica de corrente para processo Claus, em t/h 

Tais valores são extraídos de forma direta do ambiente UNISIM
®
. 

3.4.2 ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2006) quantifica, a partir 

de suas diretrizes, as emissões de CO2 da seguinte maneira: 

 Emissões por combustão – Advinda da queima de combustíveis, sendo utilizadas 

para aquecimento direto ou indireto (geração de vapor nas caldeiras, por exemplo). 

 Emissões indiretas – Advinda da compra de utilidades externas, por exemplo, a 

energia elétrica requerida para o funcionamento das bombas e compressores. 
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 Emissões fugitivas – Advindas de emissões por alívio para flare, dos veículos 

usados para o transporte de insumos e produtos e de vazamentos em equipamentos 

como flanges e válvulas. 

Os fatores de conversão necessários para o desenvolvimento do cálculo do ecoindicador 

de emissão de CO2 são apresentados pelo IPCC (2006) e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT, 2016), e estão explicitados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Fatores de conversão para emissões indiretas. 

Tipos de Conversão Valor   Referência 

Energia Elétrica 3,6 GJ/MWh 
IPCC 

(2006) 

Conversão Energia Elétrica em CO2 0,1244 tCO2/MWh 
MCT 

(2016) 

Conversão de Energia em CO2 (base Gás 

Natural) 
0,20196 tCO2/MWh 

IPCC 

(2006) 

 

O valor de 0,1244 tCO2/MWh corresponde à média de geração de CO2 por geração de 

energia elétrica para o Brasil no ano de 2015, de acordo com MCT (2016). Portanto, caso fosse 

realizado o projeto em uma outra localidade ou queira calcular o mesmo ecoindicador daqui a 

alguns anos, faz-se necessária uma nova consulta para o fator de conversão de energia elétrica em 

CO2. 

Mais uma vez para o cálculo de energia elétrica leva-se em consideração as eficiências 

adiabáticas e isentrópicas, das bombas e do compressor, respectivamente. Entretanto tais valores 

foram adicionados as especificações de cada um desses equipamento no próprio ambiente 

UNISIM
®
, portanto, os valores de energia requerida dadas pelo software tratam-se do exato valor 

utilizado para calcular a emissão indireta de CO2. 

Em contrapartida, estima-se uma eficiência de 80% na caldeira para a geração de vapor 

que será usado como fluido de aquecimento na coluna T-1403. Porém, tal eficiência não foi 

adicionada durante a simulação no ambiente UNISIM
®
, logo, faz-se necessária a divisão da 

energia requerida do refervedor dada no software por 0,8. Dessa forma, faz-se a correção de 

energia requerida para o refervedor. 
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Considera-se, também, as energias requeridas por uma bomba e aquecedor para produzir o 

vapor de alta pressão (corrente 21) que favorece a operação de stripping na torre T-1403. 

São desprezadas novamente a energia requerida pelos equipamentos da torre de 

resfriamento dos fluidos refrigerantes (utilizados no condensador e resfriadores) e a energia da 

bomba P-1403, utilizada para bombear o reciclo na coluna T-1403. 

A partir dessas considerações e da Tabela 3.6 foi desenvolvida a Equação (3.9) utilizada 

no cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 no capítulo 5. 

    
                          

      
    

   
∅

 
       

      

   
 

(3.9) 

Onde: 

 EEM = Ecoindicador de emissão de CO2, em tCO2/t 

 EF = Vazão mássica de CO2 por emissão fugitiva, em tCO2/h 

O numerador da equação é divido em três parcelas de acordo com o tipo de emissão, a 

primeira parcela corresponde a emissão indireta, devido ao consumo de energia elétrica. A 

segunda está relacionada a emissão por combustão, visto que se trata da energia necessária para 

gerar vapor na caldeira. E por fim, a terceira trata-se de emissão fugitiva, devido ao CH4 e CO2 

purgado no processo. 

Para o cálculo de vazão mássica de CO2 por emissão fugitiva é necessário considerar tanto 

o próprio CO2 na corrente de purga, quanto o CO2 gerado pela queima de CH4 da purga. Para o 

cálculo desse CO2 gerado é preciso analisar a equação estequiométrica de combustão completa do 

CH4, representada na Equação (3.10). 

                                              CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O                                        (3.10) 

Através da relação estequiométrica entre CO2 e CH4 (1:1) e de suas respectivas massas 

molares, 44,01 g/mol e 16,04 g/mol, chegamos a relação na qual a cada tonelada de CH4 enviada 

para purga, 2,7438 toneladas de CO2 são geradas, considerando que apenas ocorra a combustão 

completa e que não haja perdas por ineficiência. 

Portanto, chega-se a Equação (3.11) que descreve o cálculo de EF. 
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                                                                                                (3.11) 

Onde: 

 VMMP = Vazão mássica de CH4 na corrente de purga, ton/h 

 VMGCP = Vazão mássica de CO2 na corrente de purga, ton/h 

 Vale destacar que a corrente de purga citada anteriormente corresponde a corrente 18 do 

processo. 
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  CAPÍTULO 4

METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia empregada para a simulação de uma 

unidade do processo Selexol com dois estágios para a remoção de CO2 e H2S de uma corrente de 

gás de síntese e, também, será apresentada a metodologia para o desenvolvimento dos 

ecoindicadores do consumo de energia e de emissão de CO2 desse processo a fim de analisar suas 

ecoeficiências como critério de avaliação de impacto ambiental. 

A descrição da metodologia deste trabalho pode ser dividida em duas partes: 

• Simulação da Planta com base no processo químico presente no apêndice B do livro 

Analyses, Synthesis, and Deseign of Chemical Process (TURTON et al., 2012); 

• Desenvolvimento dos ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2 do 

processo com base no trabalho de Pereira (2013). 

Dessa forma, este capítulo constitui-se como uma síntese do Capítulo 3, descrevendo a 

metodologia necessária para o entendimento e avaliação dos resultados e a conclusão deste 

trabalho nos capítulos subsequentes. 



55 

 

 

4.1 METODOLOGIA PARA SIMULAÇÃO DA PLANTA 

A Tabela 4.1 apresenta a descrição da metodologia utilizada para simulação de uma 

unidade de Selexol com dois estágios. 

Tabela 4.1 Descrição da metodologia para simulação – processo Selexol. 

 

Planta de Selexol para a remoção de CO2 e H2S de uma corrente de gás de síntese. 

Trabalho base usado como referência: Turton et al. (2012). 

Software para Simulação: UNISIM
®
 Design Suite R390. 

Operação em Estado Estacionário: Sim. 

Operação Adiabática: Não. 

Alimentação: Gás de síntese. 

Objetivo: Obter por simulação computacional resultados próximos aos encontrados por 

Turton et al. (2012) e desenvolver os ecoindicadores de consumo de energia e emissão de 

CO2 da planta. 
 

Considerações para os Ecoindicadores:  

 O compressor opera com energia elétrica e com eficiência de 75%; 

 As bombas operam com energia elétrica e com eficiências entre 70% e 78%; 

 O refervedor da coluna de stripping opera com vapor de água gerado 

 pela queima de gás natural na caldeira, que opera com eficiência de 80%; 

 Consumos energéticos dos equipamentos elétricos (bombas e ventiladores) da                             

coluna de resfriamento dos fluidos refrigerantes (utilizados nos resfriadores e 

condensador) são negligenciáveis; 

 Consumo energético da bomba P-1403 utilizada no reciclo da coluna T-1403 é 

negligenciável. 

 Consumo energético da bomba para a geração de vapor na caldeira é negligênciável; 

 

Comparação: Solução numérica no UNISIM R390 x Dados simulados no Aspen Plus 

descritos no artigo de Turton et al. (2009). 
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4.2 METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ECOINDICADORES 

A Tabela 4.2 apresenta a metodologia para o desenvolvimento de ecoindicadores. 

Tabela 4.2 Descrição da metodologia para desenvolvimento dos ecoindicadores. 

 

Desenvolvimento dos ecoindicadores: Razão entre uma variável ambiental e uma variável 

econômica.  

Variável Ambiental: Consumo de energia (GJ) e emissão de CO2 (toneladas).  

Variável Econômica: Vazão mássica de produtos (produção). Unidade: Tonelada (t) 

Referência base: Pereira (2013). 

Correntes de produto: Gás de síntese purificado e corrente rica em H2S. 

Ecoindicador de Consumo de Energia: Razão do total de energia consumida no processo 

pelo total produzido de produto. Unidade: GJ/t (Gigajoule por tonelada de produto). 

Fontes de consumo de energia: Compressores, bombas, caldeira (geração de vapor utilizado 

na coluna de stripping). 

Ecoindicador de Emissão de CO2: Razão do total de CO2 gerado no processo pelo total de 

produto formado. Unidade: tCO2/t (tonelada de CO2 por tonelada de produto). 

Fontes de geração de CO2: Caldeira, compressores, bombas, combustão completa da 

corrente enviada para o flare. 

  

4.3 HARDWARE E SOFTWARE 

Na realização desse trabalho foi utilizado o hardware conforme: 
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Notebook com processador Intel
® 

Core™ i5 a 1.60GHz, 6GB de memória, disco rígido de 

500GB, utilizando o sistema operacional Windows 10 como plataforma base. 

Os softwares UNISIM
®

 Design Suite R390, o Microsoft EXCEL e o Microsoft Word 

foram utilizados para a simulação computacional do processo, para o cálculo dos ecoindicadores 

e a digitação do presente trabalho respectivamente. 
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  CAPÍTULO 5

RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos através da simulação 

computacional realizada no software UNISIM
® 

para a planta de purificação do gás de síntese via 

processo Selexol, descrita por Turton et al. (2012). 

Os principais resultados são expostos na forma de tabelas onde são comparados com os 

resultados encontrados no livro original através de cálculos de desvios percentuais, objetivando 

facilitar a discussão. 

Ademais, são apresentados e avaliados os resultados dos cálculos de ecoindicadores de 

consumo de energia e emissão de CO2. 

5.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DO PROCESSO 

A Figura 5.1 apresenta a planta do processo Selexol de purificação do gás de síntese -

equipamentos, correntes e respectivas tags - já na interface do UNISIM
®
. Foram utilizadas as 

condições de temperatura, composição, vazão molar e pressão apresentadas por Turton et al. 

(2012). 
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Conforme apresentado na Figura 5.1, o processo Selexol apresenta quatro reciclos, sendo 

necessária a utilização do operador lógico Recycle - que comumente gera inconsitências na 

Figura 5.1 - Simulação da planta do processo Selexol no UNISIM
®
. 
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simulação. Dessa forma, para garantir que a planta foi simulada corretamente, é realizado um 

balanço de massa e energia no processo. 

A Tabela 5.1 apresenta o balanço de massa e energia realizado através da comparação das 

vazões e energias das correntes que entram e saem do processo, através do desvio percentual, 

calculado pela Equação (5.1). 

                       
|                       |

            
      (5.1) 

Onde o ValorENTRADA é a vazão ou energia das correntes de entrada e a vazão ou energia 

das correntes de saída é ValorSAÍDA. 

Tabela 5.1 - Balanço de massa e energia para a simulação do processo Selexol. 

Correntes que entram no processo Selexol 

 
1 19 20 21 Total 

Vazão (kmol/h) 5389,00 5,00 200,00 79,00 5673,00 

Energia (GJ/h) -454,77 -0,16 0,42 -18,70 -473,21 

Correntes que saem do processo Selexol 

 
5 7 9 14 15 18 Total 

Vazão (kmol/h) 316,17 625,35 4510,11 128,17 85,2 8,29 5673,29 

Energia (GJ/h) -80,16 -238,29 -107,05 -27,99 -24,10 -1,09 -478,68 

Desvio Percentual (%) 

Vazão 
      

0,005% 

Energia 
      

1,16% 

 

Os desvios calculados para a vazão e energia, apresentados na Tabela 5.2, foram 

suficientemente baixos e, portanto, o balanço de massa e energia é válido. Isso significa que não 

houve inconsistências causadas pelo uso do operador lógico Recycle no processo simulado, 
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possibilitando, dessa forma, a comparação entre a simulação realizada e a encontrada no livro 

base. 

As Tabelas 5.2 e 5.3 apresentam as comparações entre os resultados encontrados na 

simulação computacional e os resultados encontrados por Turton et al. (2012), bem como o 

desvio percentual, calculado pela Equação (5.2). 

                       
|                      |

          
      (5.2) 

Onde o valor encontrado na simulação é ValorUNISIM e o valor encontrado em Turton et al. 

(2012) é ValorLIVRO. 

Tabela 5.2 - Resultados da simulação para a corrente de gás de síntese purificado. 

Corrente 9 

 UNISIM Turton et al. (2012) Desvio 

Temperatura (°C) 8,1 8,2 1,22% 

Pressão (bar) 20,0 20,0 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 4509,8 4516,1 0,14% 

Fração molar 

   Selexol 0,00  0,00  0,00% 

CO 0,00  0,00  0,00% 

CO2 0,05  0,05  0,00% 

H2 0,53  0,54  1,85% 

H2O 0,00  0,00  0,00% 

N2 0,39  0,39  0,00% 

Ar 0,01  0,01  0,00% 

CH4 0,01  0,01  0,00% 

NH3 0,00  0,00  0,00% 

H2S 0,00  0,00  0,00% 
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Tabela 5.3- Resultados da simulação para a corrente rica em H2S. 

Corrente 14 

 UNISIM Turton et al. (2012) Desvio 

Temperatura (°C) 49,8 50,0 0,40% 

Pressão (bar) 1,2 1,2 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 130,9 148,9 12,09% 

Fração molar    

Selexol 0,00 0,00 0,00% 

CO 0,00 0,00 0,00% 

CO2 0,47 0,43 9,30% 

H2 0,00 0,00 0,00% 

H2O 0,10 0,10 0,00% 

N2 0,01 0,01 0,00% 

Ar 0,00 0,00 0,00% 

CH4 0,00 0,00 0,00% 

NH3 0,01 0,01 0,00% 

H2S 0,41 0,45 8,89% 

As correntes expostas nas Tabelas 5.2 e 5.3 são as correntes mais importantes do 

processo. A corrente 9, saída da coluna de absorção de CO2, representa o objetivo do processo, o 

gás de síntese purificado a ser enviado a uma planta de síntese de amônia. Já a corrente 14 é o 

H2S recuperado na torre de destilação, que é enviado a uma unidade Claus para recuperação de 

enxofre na forma de enxofre elementar. 

A corrente 9 apresenta desvios pequenos e, portanto, satisfatórios, sendo o seu maior 

desvio percentual menor que 2% (1,85%, fração molar de H2). A corrente 14, entretanto, 

apresentou desvios maiores. A vazão molar apresenta o maior valor de desvio percentual 

(12,09%). Os desvios podem ser atribuídos ao fato de Turton et al. (2012) utilizarem o Aspen 

Plus
® 

na simulação, bem como um pacote termodinâmico diferente. 

Apesar de não ser citado o pacote termodinâmico utilizado na simulação realizada por 

Turton et al. (2012), é provável que tenha sido o chamado Acid Gases - Physycal Solvents. Este 
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pacote foi especialmente elaborado para a absorção de gases ácidos por solventes físicos 

(DYMENT e WATANASIRI, 2015).  

Como apresentado no Capítulo 3, o pacote termodinâmico utilizado neste trabalho foi o 

UNIQUAC, com algumas modificações na matriz de coeficientes binários como apresentado por 

Kapetaki et al. (2015) para que os valores se aproximassem aos valores reais. O pacote 

termodinâmico Acid Gases - Physical Solvents, provavelmente utilizado por Turton et al. (2012), 

entretanto, foi desenvolvido através de análises e correções mais profundas que as realizadas de 

acordo com Kapetaki et al. (2015).  

As Tabelas 5.4 e 5.5 apresentam as energias removidas nos resfriadores do processo 

(incluindo o condensador da coluna de destilação) e os consumos energéticos de bombas, 

compressor e refervedor da coluna de destilação utilizados no processo. 

Tabela 5.4 - Calor removido nos resfriadores e condensador do processo Selexol. 

 E-1401 E-1402 E-1404 Condensador E-1407 

Livro (MJ/h) 7493 7950 6720 9229,0 54893 

UNISIM (MJ/h) 7493 7950 6720 9147,8 53795 

Desvio (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 2,00% 

 A Tabela 5.4 mostra que os desvios encontrados para as energias removidas nos 

resfriadores de processo e no condensador da coluna de destilação são mínimos, sendo o maior 

valor 2% encontrado no condensador E-1407, ou seja, todos os valores são bem próximos aos 

valores reportados por Turton et al. (2012). 

Tabela 5.5 - Consumos energéticos do processo Selexol. 

 P-1401 P-1402 P-1404 C-1401 E-1406 

Equipamento Bomba Bomba Bomba Compressor Refervedor 

Livro (kW) 85,2 1485,1 505 926,50 1,9556x10
14

 

UNISIM (kW) 74,8 1366,1 469,8 926,50 1,9356x10
14

* 

Desvio (%) 12,21% 8,01% 6,97% 0,00% 1,02% 

Observação: a bomba P-1403, utilizada para bombear o refluxo para a coluna de destilação T-1403, apresenta 

consumo energético desprezível.  
*Soma entre os valores das correntes de energia E06 e E06*, conforme descrito no item 3.1.2 do Capítulo 3. 
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Na Tabela 5.5 foi evidente maiores desvios para os consumos energéticos para os 

equipamentos do processo Selexol. Os desvios para o compressor e o refervedor são mínimos, ou 

seja, os valores são bem próximos aos valores reportados por Turton et al. (2012). 

Entretanto, já para as bombas os desvios estão aproximadamente entre 7% e 12%. Isto 

pode ser atribuído aos softwares de simulação, bem como o pacote termodinâmico utilizado, que 

não foi o mesmo utilizado por Turton et al. (2012). 

Cabe ressaltar, que apesar de alguns desvios encontrados serem superiores a 10% na 

coluna de destilação e no consumo energético da bomba de tag P-1401, a simulação realizada 

pelo UNISIM
®
 pode ser satisfatoriamente validada considerando a diferença encontrada entre os 

softwares e pacotes termodinâmicos utilizados neste trabalho e por Turton et al. (2012). 

Dessa forma, com os resultados encontrados e validados da simulação para as condições 

operacionais do processo Selexol é possível avaliar sua ecoeficiência, com base em 

ecoindicadores. 

5.2 RESULTADOS - ECOINDICADORES 

Conforme apresentado no Capítulo 3, para o cálculo de ecoindicadores de consumo de 

energia e emissão de CO2 é necessário considerar a energia elétrica consumida pelas bombas e 

compressor, além da energia requerida para a geração de vapor em uma caldeira. Por fim, para o 

cálculo do ecoindicador de emissão de CO2 é preciso, também, considerar a emissão fugitiva que 

está relacionada ao CO2 purgado. 

Nesta seção são apresentados os resultados para os cálculos dos ecoindicadores de 

consumo de energia e emissão de CO2, com base nas Equações (3.6), (3.7) e (3.8) apresentadas 

no Capítulo 3. 
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5.2.1  ECOINDICADOR DE CONSUMO DE ENERGIA 

A Tabela 5.6 apresenta os resultados obtidos através dos cálculos do ecoindicador de 

consumo de energia. São explicitados os valores requeridos de energia para o funcionamento de 

cada equipamento, destacando-se dessa forma a influência de cada um deles para o valor 

calculado. Vale destacar, também, que o valor de produção apresentado considera tanto a 

corrente de gás utilizado para a síntese da amônia (corrente 9), quanto a corrente de gás enviada 

para uma unidade Claus (corrente 14). Tal consideração é feita visto que, apesar da corrente 9 ser 

o real propósito da planta, a corrente 14 pode ser vendida para uma unidade de processo Claus, 

sendo considerada, portanto, um subproduto do processo, devido ao retorno econômico advindo 

de sua venda. 

Tabela 5.6 - Ecoindicador de consumo energético do processo Selexol. 

Tag Equipamento Eficiência (%) 
Energia consumida 

(GJ/h) 

E-1406* Refervedor 80 87,1006 

E-1407*** Aquecedor 80 4,3358 

P-1401 Bomba 75** 0,2692 

P-1402 Bomba 78** 4,9182 

P-1404 Bomba 75** 1,6917 

P-1405*** Bomba 75**  0,0011 

C-1401 Compressor 75** 3,3354 

Total (GJ/h)  101,6520 0 

Produção  t/h 

Produto (Corrente 9)  67,6197 

Subproduto (Corrente 14)   4,7813 

Produção total (t/h)  72,4010 

Ecoindicador energético (GJ/t)    1,4040 

*Referente à coluna de destilação T-1403, se faz necessário corrigir pela eficiência da caldeira.  

** O cálculo do UNISIM
®
 já considera a eficiência desses equipamentos.  

***Equipamentos para a produção do vapor de alta pressão, corrente 21, da torre T-1403. 
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Conforme apresentado na Tabela 5.6, o ecoindicador de consumo energético do processo 

Selexol é 1,4040 GJ/t, conforme metodologia apresentada no Capítulo 4, e resultados da 

simulação computacional apresentados neste capítulo. 

Tal valor apresenta-se como um bom resultado do ponto de visto ambiental quando 

comparado com valores encontrados em outros processos industriais, por Pereira (2013). 

5.2.2 ECOINDICADOR DE EMISSÃO DE CO2 

A Tabela 5.7 apresenta detalhadamente os valores relacionados ao cálculo das emissões 

fugitivas, referentes a purga do processo Selexol (corrente 18). Sabe-se que o CH4 é queimado na 

purga, dessa forma, o cálculo da emissão de CO2 para este componente baseia-se na 

estequiometria da reação de combustão, ou seja, sabendo-se que a quantidade molar de CO2 

produzida é a mesma de CH4 consumida. Para o CO2, são apresentadas as vazões (molar e 

mássica) da purga deste componente. 

Tabela 5.7 - Emissões Fugitivas do processo Selexol. 

Componente MM 
Vazão molar 

(kmol/h) 

Produção de CO2 pela 

queima (kg/h) 

Emissão de CO2 

(kg/h) 

CH4 16,04 1,5033x10
-9 

6,6160x10
-8 

6,6160x10
-8

 

CO2 44,01 5,7337x10
-3 

- 0,25234 

Total    0,25234 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.7, a emissão de CO2 pela queima do CH4 é desprezível 

em relação ao CO2 previamente presente na corrente já que a composição de CH4 é residual na 

purga. 

A Tabela 5.8 apresenta detalhadamente os valores relacionados ao cálculo do 

ecoindicador de emissão de CO2. Têm-se todas as fontes de emissão e o tipo de cada uma delas 

segunda a classificação do IPCC (2006). Para as emissões por combustão e indiretas têm-se os 
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valores de energia requeridos em cada equipamento, a partir desses valores e com o uso dos 

fatores de conversão (vide Tabela 3.6), no qual o fator de conversão de energia elétrica para CO2 

é com base no valor divulgado pelo MCT em 2015 (valor médio), é apresentada a quantidade de 

CO2 emitida por cada equipamento, em tCO2/h. Dividindo esse valor pela produção, obtém-se o 

valor do ecoindicador de emissão de CO2 em tCO2/t. 

Tabela 5.8 - Ecoindicador de emissão de CO2 do processo Selexol 

Fonte 
Tipo de 

Emissão 

Energia 

(GJ/h) 

Conversão 

(tCO2/GJ) 

Quantidade 

(tCO2/h) 

Refervedor E-1406 Combustão 87,1006 0,05610 4,8863 

Aquecedor E-1407 Indireta 0,03456 0,03456 0,1498 

Bomba P-1401 Indireta 0,2692 0,03456 0,0093 

Bomba P-1402 Indireta 4,9182 0,03456 0,1700 

Bomba P-1404 Indireta 1,6917 0,03456 0,0585 

Bomba P-1405 Indireta 0,03456 0,03456 3,7E-05 

Compressor C-1401 Indireta 3,3354 0,03456 0,1153 

CO2 emitido na purga Fugitiva - - 0,0003 

Total (tCO2/h)    5,3895 

Produção     t/h 

Produto (Corrente 9)    67,6197 

Subproduto (Corrente 14)    4,7813 

Produção total    72,4010 

Ecoindicador de CO2 (tCO2/t)   0,07444 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.8, o ecoindicador de emissão de CO2 vale 74,44 

kgCO2/t (0,07444 tCO2/t), conforme metodologia apresentada no Capítulo 4, e resultados da 

simulação computacional apresentados neste capítulo. 

Cabe ressaltar que o valor encontrado para a emissão de CO2 é calculado com base nos 

resultados dos consumos energéticos, acrescido apenas da emissão fugitiva. Essa última 

considera combustão completa de hidrocarbonetos presentes na corrente à CO2, não sendo 
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considerado ineficiência na queima e resultante emissão por CO2 equivalente para uma pequena 

parcela do valor encontrado. 

Os resultados apresentados aqui fornecem uma estimativa razoável dos impactos 

ambientais resultantes do processo Selexol com base apenas no consumo energético e emissão de 

CO2. 

Conforme ressaltado em Pereira (2013), faltaria ainda calcular estimativas para o 

consumo de água, geração de efluentes líquidos e geração de resíduos sólidos, que completam os 

ecoindicadores mais utilizados pelas indústrias para o monitoramento da ecoeficiência de seus 

processos. Cabe ressaltar que para esses dois últimos muito pouco ou quase nada é apresentado 

na literatura com base em estimativas de resultados de simulação ou heurísticos. Já o consumo de 

água é possível de ser estimado com base no cálculo do montante de água circulante no processo 

e fatores heurísticos para as principais perdas dos sistemas de água (refrigeração e vapor em 

caldeira). Esse cálculo pode ser posteriormente realizado com base nos resultados apresentados 

aqui. 

Para o consumo de água de refrigeração deve-se aplicar heurísticos pertinentes à torre de 

refrigeração com base no total de água calculada nos resfriadores, vide Tabela 5.4. Já para o 

consumo de água para geração de vapor, alimentados no refervedor, deve-se utilizar o valor 

encontrado para o consumo de energia, corrigido pela eficiência da caldeira, no refervedor 

conforme a Tabela 5.6. 

Por fim, cabe ressaltar que esse processo possui quatro reciclos e sua convergência para 

os valores encontrados não foi uma tarefa fácil, devido à propagação de quaisquer desvios nas 

colunas absorvedoras e de destilação. 
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  CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre o presente trabalho no que tange à 

simulação computacional e ao desenvolvimento dos ecoindicadores para o processo Selexol com 

dois estágios para a remoção de CO2 e H2S de uma corrente de gás de síntese.  

6.1 CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou a simulação com a utilização do software UNISIM
®
, e 

desenvolveu os ecoindicadores de consumo energético e emissão de CO2 de um processo Selexol 

com base no fluxograma presente no apêndice B do livro Analyses, Synthesis, and Deseign of 

Chemical Process (TURTON et al., 2012). 

A simulação do processo Selexol de purificação do gás de síntese apresentou resultados 

consistentes cientificamente e próximos aos valores encontrados por Turton et al. (2012). Os 

desvios, em sua maioria, foram inferiores a 5% o que possibilitou a validação da planta simulada. 

Os maiores desvios encontrados, na ordem de 10%, podem ser atribuídos ao fato de que Turton et 

al. (2012) utilizaram um software diferente, o Aspen Plus®, na simulação, bem como um pacote 

termodinâmico diferente que não foi especificado. Além disso, foram realizadas algumas 

modificações na matriz de coeficientes binários no pacote termodinâmico utilizado nesse 
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trabalho, o UNIQUAC, como apresentado por Kapetaki et al. (2015) para que os resultados da 

simulação se aproximassem aos valores reportados por Turton e colaboradores.  

Os ecoindicadores de consumo de energia e emissão de CO2 analisados neste trabalho 

foram desenvolvidos com base nos valores obtidos via simulação computacional e nas equações 

adaptadas de Pereira (2013). Dessa forma os valores encontrados para os ecoindicadores de 

consumo energético e emissão de CO2 foram de 1,4040 GJ/t e 0,07444 tCO2/t, respectivamente.  

Os resultados de ecoindicadores são de fundamental importância para a análise de 

ecoeficiência de diversos processos, uma vez que auxiliam na identificação das principais fontes 

de consumo de energia e de emissão de CO2.  

6.2 SUGESTÕES 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomendam-se: 

 Utilizar um pacote termodinâmico cujos coeficientes binários se aproximem dos valores 

reais como apresentado por Kapetaki et al. (2015) ou melhor ajuste dos parâmetros;  

 Analisar outros ecoindicadores de processo como consumo de água, emissão de efluentes 

e geração de resíduos para aumentar os parâmetros ambientais e consequentemente 

melhorar a estimativa de ecoeficiência do processo; 

 Desenvolver a análise do ciclo de vida; 

 Realizar o estudo de viabilidade técnica e econômica do processo Selexol; 

 Realizar a análise “pinch”, visando a integração energética entre correntes do processo; 

Por fim, acredita-se que este trabalho tenha contribuido de forma enriquecedora sob a 

perspectiva do tema simulação computacional e ecoindicadores, principalmente no que tange a 

uma unidade de purificação de gás de síntese utilizando Selexol como solvente, além de auxiliar 

na crescente tendência da busca por processos mais ecoeficientes e de um desenvolvimento 

ecossustentável. 
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