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RESUMO 

 

A indústria petroquímica é a responsável pela transformação de matérias primas 

em produtos com alto valor agregado com diversas aplicações, sejam industriais, 

domésticas ou comerciais. Alguns dos principais produtos do segmento são os 

petroquímicos básicos, utilizados como insumos para toda a cadeia produtiva. O eteno e 

o propeno, ambos petroquímicos básicos e olefinas leves, se destacam nesse setor, uma 

vez que são empregados na fabricação de polietileno e polipropileno, as resinas 

termoplásticas mais produzidas e utilizadas atualmente. A obtenção dessas olefinas é 

feita por meio de processos de craqueamento, nos quais são obtidos diversos produtos e, 

após a separação, têm-se o eteno e o propeno com os seus devidos teores de pureza. Há 

diversos processos para essa produção, sendo o mais utilizado o chamado Steam 

cracking, ou craqueamento a vapor. Devido à importância desses produtos da indústria 

petroquímica, esse trabalho apresenta, além de um panorama geral desse setor no Brasil, 

um descritivo de um modelo de produção de olefinas leves com enfoque em um 

equipamento indispensável ao processo, responsável pela remoção de contaminantes: 

torres de lavagem cáustica. Diante da relevância do equipamento, são explorados nesse 

trabalho os fatores primordiais para a operação dessas torres, as variáveis que podem 

afetar seu funcionamento, os principais problemas verificados e suas possíveis soluções.  

PALAVRAS-CHAVE: Indústria Petroquímica. Eteno. Propeno. Torres de 

lavagem cáustica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The petrochemical industry is responsible for the transformation of raw material 

into more highly priced products with several applications in either industrial, domestic 

or commercial fields. Some of the main products of these industries are the basic 

petrochemicals, which serve as feedstock for the industry’s whole productive chain. 

Ethylene and propylene, two basic petrochemicals and also light olefins, stand out in 

this sector, as they are used in the production of polypropylene and polyethylene, the 

most produced and most used thermoplastic resins worldwide nowadays. These olefins 

are obtained by processes of cracking that also obtain many other products. After 

separation, it is possible to get ethylene and propylene with their due purity. This 

production can be made through many processes, but the most used is the one called 

steam cracking. Due to the importance of these products to the petrochemical industry, 

this paper presents, besides an overall outlook on this sector in Brazil, a description of a 

production model of light olefins focusing on a fundamental equipment to the process, 

one that accounts for the removal of contaminants: caustic wash towers. Facing the 

relevance of this equipment, this paper explores the critical operation factors for these 

towers, the variables that may affect its operation, the main issues encountered and their 

possible solutions. 

KEY WORDS: Petrochemical industry. Ethylene. Propylene. Caustic Wash 

Towers. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

A produção de petroquímicos básicos, como olefinas e aromáticos, é uma das 

atividades de maior importância da indústria química e petroquímica, representando 

aproximadamente 18% da composição da indústria brasileira (BRADESCO, 2017). As 

olefinas mais utilizadas nas indústrias são eteno, propeno e butadieno. As duas 

primeiras, principalmente, para a produção de poliolefinas e a terceira para a de 

elastômeros. 

De acordo com a Plastics Europe (2018) as poliolefinas são a família do 

Polietileno (PE) e do Polipropileno (PP), produzidos a partir da polimerização de eteno 

e de propeno, respectivamente. A produção destes polímeros representa 60%, 

aproximadamente, da produção mundial de termoplásticos (COUTINHO et al, 2003). 

Com produção mundial de 116 milhões de toneladas no ano de 2009, o eteno é o 

petroquímico básico mais utilizado no mundo e o seu maior uso é para a obtenção de 

polietilenos. Já o propeno é o segundo petroquímico básico mais produzido (BASTOS, 

2009).  

Tendo em vista o crescente aumento na demanda por poliolefinas, temos que a 

produção de eteno e propeno também há de aumentar, pois são os principais insumos 

para o PE e PP, respectivamente. Com isso, é de suma importância estudar os processos 

de obtenção dessas olefinas, avaliar os principais problemas e estudar as melhores 

soluções e, dessa forma, otimizar a produção e aumentar a produtividade (PEREIRA et 

al, 2007).  

Os petroquímicos básicos são obtidos a partir de três processos principais: 

Craqueamento Catalítico em Leito Fluidizado (FCC), Craqueamento a vapor e Reforma 

Catalítica (MEIRELLES, 2014). Todos eles consistem no craqueamento de frações 

pesadas do petróleo, em condições severas de temperatura e pressão, para geração de 

hidrocarbonetos de cadeias menores para posterior separação e obtenção de olefinas e 

aromáticos. Estes que podem ser utilizados nas indústrias farmacêuticas, na produção de 

adubos e fertilizantes, na obtenção de tintas e também para a própria indústria química e 

petroquímica para produção de plásticos.  
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No processo de craqueamento, há a formação de diversos subprodutos incluindo 

contaminantes como gás carbônico (CO2), monóxido de carbono (CO), gás sulfídrico 

(H2S), mercaptanas (R-SH), entre outros. O H2S é uma substância altamente tóxica, 

inflamável e pode ocasionar danos ao ser humano se inalado, como perda do olfato e 

irritação nos olhos e, em altas concentrações, pode levar à morte (DE SANTANA; 

MACHADO, 2014). Dessa forma, em uma planta de craqueamento, estas substâncias 

necessitam ser retiradas para posterior tratamento ou uso em outro processo industrial. 

Além disso, os contaminantes tiram o produto final de especificação que, no caso da 

produção de eteno e propeno é de 99,9% e 99,5%, respectivamente (MORENO, 2012). 

Portanto, é de extrema importância garantir que as olefinas sejam tratadas e purificadas.  

A torre de lavagem cáustica é um tratamento que tem como finalidade a retirada 

de gases ácidos (CO2 e H2S) da corrente principal, a partir da reação química desses 

gases com a soda (NaOH). As reações químicas da soda com os gases são mostradas 

nas reações 01 e 02 (HAMMOND; HAM, 2009): 

CO2 + 2NaOH      Na2CO3 + H2O Reação 01 

H2S + 2NaOH    Na2S + 2H2O  Reação 02 

As mercaptanas também reagem com a soda formando mercaptetos, no entanto a 

reação possui um limite físico devido à solubilidade baixa das mercaptanas na fase 

líquida. Por isso a reação é lenta, em comparação às reações com CO2 e H2S, e pode ser 

representada pelo seguinte equilíbrio químico (HAMMOND; HAM, 2009): 

RSH + NaOH   NaRS + H2O  Reação 03 

A torre de lavagem cáustica opera com fluxo contracorrente, para maximizar o 

contato gás-liquído, no qual o gás proveniente do craqueamento é inserido na parte 

inferior da torre e a soda na parte superior. Após reagida a soda é levada para tratamento 

e o gás segue para posterior processamento. O gás livre de contaminantes, após 

passagem pela torre, é encaminhado para o próximo estágio de compressão (LEITE, 

2013). 

Por ser o equipamento responsável pela purificação dos gases ácidos do 

craqueamento deve operar de forma adequada, minimizando os inconvenientes 

operacionais que possam afetar o seu desempenho. Com isso, é imprescindível estudar o 

funcionamento da torre, avaliando as principais variáveis operacionais e relacionando-as 
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com os problemas relevantes à operação da mesma. Além disso, se faz totalmente 

necessário avaliar as melhores formas de prevenção para evitar, ao máximo, queda na 

produção da planta e, em casos extremos, paradas não planejadas. 

Um dos principais problemas na torre de lavagem cáustica é a formação de 

polímeros que precipitam e levam a um mau funcionamento da torre, causando uma 

diminuição na produção da planta e na retirada dos gases ácidos (BLASCHKE, 2003). 

A formação desses polímeros deve-se ao fato de que após a etapa de craqueamento há a 

formação de grupos carbonila, como aldeídos e cetonas, alcenos, estirenos, acetilenos 

(HAMMOND; HAM, 2009). Essas substâncias quando absorvidas e em contato com a 

soda polimerizam, ocasionando depósitos na torre.  

Para evitar a produção dos polímeros são adicionados inibidores que, 

dependendo do mecanismo de formação dos mesmos, atuam de formas diferentes para 

minimizar a propagação. É importante ressaltar que os diferentes mecanismos de 

formação dos polímeros podem coexistir e para cada um há tratamentos específicos. Ao 

longo do trabalho serão apresentados os inibidores e como eles atuam para minimizar a 

formação dos polímeros, assim como os polímeros formados.   

Conhecer as variáveis do processo e a influência que elas têm na operação da 

torre de lavagem cáustica se faz necessário para preservar a vida útil do equipamento, 

para obter o produto na especificação adequada e minimizar a emissão de gases 

poluentes e tóxicos. Só conhecer as variáveis não é suficiente, é essencial também 

conhecer o processo industrial em que está inserida e avaliar como o mau 

funcionamento da torre influencia no restante do processo ou como os outros 

equipamentos podem alterar o desempenho dela.  

Dessa forma, tem-se que a torre de lavagem cáustica é um equipamento de suma 

importância na indústria petroquímica, pois é responsável pela retirada dos gases ácidos 

que poderiam comprometer a qualidade do produto final e são nocivos tanto para o meio 

ambiente como para os seres humanos. No entanto, problemas com incrustações de 

polímeros podem ocorrer durante a atividade da torre e, por isso devem ser adicionados 

às correntes da torre inibidores que minimizem essa atividade polimérica. Além disso, 

estudar o funcionamento da torre de lavagem cáustica e saber quais são os fatores 

críticos que podem afetar o seu desempenho, é essencial para obter a operação adequada 

do equipamento.  
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1.1 Objetivos 
 

Este trabalho tem como objetivo geral reunir recomendações existentes na 

literatura para a operação adequada de torres de lavagem cáustica, levando em 

consideração as relações entre as variáveis operacionais e os problemas mais graves e 

frequentes. Serão exploradas, ainda, as consequências e as formas de prevenção e 

mitigação desses inconvenientes operacionais. 

Será apresentado o funcionamento de uma torre absorvedora, explicando os 

fundamentos que regem esta operação unitária e apresentando usos industriais para este 

tipo de operação. Também será demonstrado o funcionamento de uma torre de lavagem 

cáustica localizada em uma planta de craqueamento para produção de eteno e propeno e, 

com isso, destacar a importância que este equipamento tem frente ao processo de 

produção de PE e PP.  

Para avaliação da operação adequada da torre serão explicitados os principais 

problemas que podem afetar o desempenho da mesma e levantar as causas que 

ocasionam esses inconvenientes operacionais. A partir desse levantamento serão 

apresentadas soluções e formas de prevenção e, assim, evitar transtornos maiores em 

relação ao desempenho da torre.  

Além disso, também será discutida a influência das principais variáveis de 

processo na operação da torre. Demonstrando como podem alterar o funcionamento da 

mesma se não forem controladas nos seus valores ótimos e explicando como estão 

relacionadas aos transtornos que este equipamento pode sofrer.  

Portanto, este trabalho pretende servir de base para o estudo de uma operação 

adequada de torres de lavagem cáustica e torna-se relevante visto que abrange as 

questões essenciais para tal. Ao apresentar soluções aos possíveis problemas da torre, 

espera-se que seja usado para evitar que eles aconteçam em plantas industriais de 

craqueamento. 
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CAPÍTULO II – PANORAMA GERAL DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 

 

Neste capítulo serão abordadas questões referentes à industria petroquímica 

como a caracterização do setor, números de vendas e produção dos principais produtos 

no Brasil. Também será apresentada o histórico da indústria petroquímica no Brasil e as 

principais empresas atuantes, assim como a situação atual da indústria no Brasil. Além 

disso, serão caracterizados os dois principais produtos da petroquímica, o eteno e o 

propeno, apresentando suas aplicações. 

2.1 Caracterização do setor 
 

A indústria petroquímica é responsável pela transformação de matérias-primas 

como etano, propano, nafta, gás natural em produtos de alto valor agregado e que são 

utilizados no dia a dia da sociedade moderna. A cadeia petroquímica é caracterizada 

pelos produtos de 1ª geração, que são os petroquímicos básicos, os de 2ª geração, que 

são as resinas e os intermediários, e os de 3ª geração, que são os produtos de 

transformação como embalagens para o setor alimentício, automotivo, eletrônicos entre 

outros (GOMES et al, 2005). A indústria química brasileira teve um faturamento líquido 

em 2017 estimado em US $119.6 bilhões, dos quais US $58.1 bilhões foram 

responsáveis pelos produtos químicos de uso industrial. A petroquímica representou 

65% desse total, faturando US $37,7 bilhões (ABIQUIM, 2017). Representando 10% do 

PIB Industrial Brasileiro e empregando, tanto direta como indiretamente, dois milhões 

de pessoas, as indústrias petroquímicas e químicas são muito importantes para o cenário 

econômico brasileiro (IBP, 2017). 

Os produtos da 1ª geração são as olefinas e aromáticos, que são obtidas através 

da transformação, principalmente, da nafta e do gás natural, por meio de processos 

químicos, como craquemento catalítico, reforma a vapor, pirólise, craqueamento a vapor 

(GOMES et al, 2005). No Brasil, 92% da cadeia petroquímica provém da nafta e apenas 

8% do gás natural (ETENE, 2017). Os produtos obtidos nessa 1ª geração são eteno, 

propeno, butadieno, benzeno, tolueno e xilenos.  

Os de 2ª geração são as resinas termoplásticas cuja matéria prima são os 

petroquímicos básicos obtidos a partir do craqueamento da corrente petroquímica. 
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Polipropileno (PP), polietileno (PE), polivinicloreto (PVC) e poliestireno (PS) são 

alguns das principais resinas obtidas e que são amplamente usadas nos diversos 

segmentos do mercado incluindo agricultura, bens de consumo, automotivo, entre 

outros.  

As indústrias da 3ª geração utilizam os produtos da 2ª geração e os transformam, 

fisicamente ou quimicamente, para geração de plásticos para os consumidores finais. 

Normalmente, estas empresas transformadoras estão localizadas próximas do mercado 

consumidor (GOMES et al, 2005). 

Na figura 2.1 temos a cadeia petroquímica exemplificada: 

Figura 2.1 Cadeia petroquímica 

 

 Fonte: Abiplast, 2012. 

Como podemos observar na figura 2.1, a cadeia petroquímica começa pelo 

refino do petróleo no qual é obtida a nafta, principal matéria prima para a cadeia 

petroquímica no Brasil. Após o refino, a nafta passa pelo processo de craqueamento e 

são geradas as olefinas e os petroquímicos básicos (1ª geração). Por processos de 

polimerização são obtidas as resinas termoplásticas (2ª geração). Finalmente, a 2ª 

geração sofre processos de transformação e são fabricados produtos com diversas 

aplicações a diferentes segmentos do mercado (3ª geração).       

2.2 A Petroquímica Brasileira 
 

Em 2017 o faturamento líquido de produtos químicos de uso industrial brasileiro 

totalizou US $58.1 bilhões, dos quais US $9.4 e US $9.1 bilhões correspondem a 
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resinas termoplásticas e petroquímicos básicos, respectivamente (ABIQUIM, 2017). A 

soma desses faturamentos representa, aproximadamente, 32% do total faturado. Dessa 

forma, mostra-se a importância que as resinas termoplásticas e os petroquímicos básicos 

a importância possuem frente à indústria brasileira.  

A produção de petroquímicos de 1ª geração normalmente é integrada à produção 

de 2ª geração, devido à complexidade de transporte das matérias-primas na sua maioria 

gasosas (BASTOS, 2009). Essa integração diminui os custos de transporte, 

armazenamento e facilita a logística de produção e, por isso, há grandes pólos 

petroquímicos que concentram a produção.  Os pólos petroquímicos mais importantes 

no Brasil são: O pólo petroquímico de Camaçari (Camaçari - BA), o de Triunfo 

(Triunfo – RS), o de São Paulo (Capuava – SP) e o do Rio de Janeiro (Duque de Caxias 

– RJ).   

A fornecedora de matérias-primas no pólo petroquímico de Camaçari pertence à 

Braskem, empresa do grupo Odebrecht e do grupo Mariani e é a maior petroquímica do 

continente Americano, ocupando o quinto lugar em capacidade de produção de 

petroquímicos básicos e resinas termoplásticas no mundo (BRASKEM, 2018). 

Atualmente Camaçari, inaugurado em 1976, tem uma capacidade de produção de mais 

de 12 milhões de toneladas por ano de produtos químicos e petroquímicos básicos, 

incluindo intermediários e finais. O pólo de Camaçari foi desenvolvido essencialmente 

para a indústria petroquímica, no entanto, o crescimento foi tão expressivo que 

atualmente se instalam no pólo mais de 90 empresas, abrangendo não apenas empresas 

químicas e petroquímicas, mas também empresas das áreas de bebidas, farmacêuticas, 

fertilizantes, automotivas (COFIC1, 2018). A principal matéria-prima que Camaçari 

utiliza para a geração das olefinas é a nafta, que é adquirida pela Braskem por meio da 

Petrobrás (BASTOS, 2009). 

O pólo petroquímico de Triunfo que é controlado pela Copesul (Companhia 

Petroquímica do Sul) foi inaugurado no ano de 1986 e foi o terceiro grande pólo 

petroquímico instalado no país. Além das olefinas, utilizadas para a produção das 

resinas termoplásticas, há a produção de solventes e borrachas sintéticas (COFIP2, 

2018). A Copesul tem como principais acionistas a Braskem e o Grupo Ipiranga e 

utiliza como matéria-prima principal a nafta, mas também processa GLP e 

                                                           
1 COFIC, sigla para Comitê de Fomento Industrial de Camaçari.  
2 COFIP, sigla para Comitê de Fomento Industrial do Pólo. 
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condensados3, tornando o modelo de processamento da planta mais flexível. Essa maior 

flexibilidade leva à possibilidade de utilizar uma matéria-prima mais barata que a nafta. 

Uma vantagem comparativa do pólo de Triunfo é a aproximação com o mercado 

Argentino que facilita a exportação para o MERCOSUL4 e a importação de insumos 

(BASTOS, 2009).  

No estado de São Paulo encontra-se o pólo petroquímico de Capuava que 

pertence à PQU (Petroquímica União), empresa com participação de diversas empresas 

e grupos, como Petrobrás, Oxiteno, Unipar e outros. Também utiliza como matéria-

prima a nafta proveniente do refino do petróleo e diferentemente dos pólos de Camaçari 

e Triunfo não possui terminal de importação de nafta, o que restringe a Petrobrás a ser a 

única fonte de nafta para a PQU. No entanto, o fato de estar localizado próximo ao 

maior mercado consumidor do país se torna uma vantagem para as empresas que estão 

inseridas no pólo de São Paulo, em relação às de Camaçari e Triunfo, pois diminuem 

custos de distribuição e armazenamento (BASTOS, 2009).  Tendo sua operação iniciada 

em 1972, é o mais antigo pólo petroquímico do país.  

O pólo petroquímico do Rio de Janeiro utiliza como matéria-prima o gás natural 

obtido da Bacia de Campos e tem como maior produção os polietilenos. O gás natural 

possui maior eficiência de conversão em comparação à nafta para a produção de eteno, 

sendo então uma vantagem em comparação aos outros pólos petroquímicos (BASTOS, 

2009). O pólo está localizado em Duque de Caxias, interior do estado do Rio de Janeiro 

e possui uma capacidade para produção de polietileno de 540 mil toneladas. Ele é 

controlado pela Rio Polímeros, empresa resultante de investimentos de diversas 

empresas, como a Unipar, Petrobrás, Petroquisa e Quattor (PWC, 2009). Além do pólo 

em Duque de Caxias a Petrobras tem um projeto de criação de um complexo 

petroquímico, COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro) que visa o 

processamento do gás natural proveniente do pré-sal da bacia de Santos. As obras foram 

interrompidas, mas a Petrobras está retomando-as e prevê o começo da produção no ano 

de 2020 (PETROBRAS, 2018). 

Os pólos petroquímicos foram implementados para integrar as empresas de 1ª 

geração e 2ª geração e assim fomentar a indústria brasileira. Os produtos de 1ª geração 

são fornecidos, no Brasil, por três empresas (Braskem, PQU e Copesul) e a maioria da 

                                                           
3 Hidrocarbonetos que se apresentam no estado líquido dependendo das condições do reservatório.  
4 MERCOSUL: sigla para Mercado Comum do Sul.  
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produção é consumida internamente de cada pólo petroquímico. Essa concentração 

diminui os custos logísticos de transporte e armazenamento, devido ao fato de que 

muitas matérias-primas são gasosas e essa proximidade permite que sejam transportados 

de uma planta à outra em tubulações. 

 No Brasil a nafta é largamente usada em detrimento do gás natural e as 

geradoras de olefinas compram essa matéria-prima da Petrobras ou importam de outras 

empresas. No entanto, as empresas estão buscando maior flexibilidade do uso da nafta e, 

por isso, cada vez mais está sendo usado gás natural ou etano para a produção de 

petroquímicos básicos. Como mostra o relatório anual da Braskem do ano de 2016, a 

empresa fechou um contrato para a importação de etano. O projeto tem como finalidade 

produzir até 15% do eteno a partir do etano e, dessa forma, diminuir a utilização da 

nafta na central petroquímica da Bahia (BRASKEM, 2017). 

Os petroquímicos básicos mais importantes e produzidos no mundo são o eteno 

e o propeno. A capacidade anual brasileira de produção de eteno é de 3.95 milhões de 

toneladas e a do propeno de 1.58 milhão de toneladas (BRASKEM, 2017). O eteno e o 

propeno são matérias-primas principais para a formação de diversos polímeros e 

intermediários químicos como polietileno (PE), polipropileno (PP), óxido de etileno, 

Policloreto de vinila (PVC), óxido de propeno, cumeno. Estes têm aplicações diversas 

podendo ser utilizados para filmes de alimentos, tubulações, sacolas, fibras, plásticos, 

peças de automóveis, produção de tecidos, confecção de garrafas plásticas, cosméticos, 

medicamentos, entre outros (LEITE, 2013). 

Na tabela 2.1, é apresentada a quantidade produzida das principais olefinas em 

2015 no Brasil, segundo dados do IBGE. 

Tabela 2.1 Produção das principais olefinas em 2015 

Produção dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos 
Ano – 2015 
Brasil 
Variável Classes das atividades industriais e produtos    

Quantidade 
produzida 

Benzeno (Toneladas)        838,503.00  
Buteno (butileno) não saturado (Toneladas)          33,846.21  
Etileno (eteno) não saturado (Toneladas)    3,357,076.00  
Propeno (propileno) não saturado (Toneladas)    1,575,888.00  
Tolueno (Toneladas)        176,400.00  
Xilenos (O-xileno, m-xileno ou p-xileno) (Toneladas)        292,661.00  

Fonte: Adaptado de IBGE, 2018 
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Na tabela 2.1 observa-se que o eteno e o propeno são as olefinas mais 

produzidas no Brasil. Juntas ocupam quase 80% da produção do mercado de 

petroquímicos básicos, o que demonstra tamanha importância que possuem. Em relação 

ao valor das vendas, a tabela 2.2 mostra a arrecadação dos mesmos produtos apontados 

na tabela 2.1.  

Tabela 2.2 Valor das vendas das principais olefinas em 2015 

Vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de atividades e os produtos 
Ano – 2015 
Brasil 
Variável Classes das atividades industriais e produtos    

Valor das vendas 
(Mil Reais) 

Benzeno     1,943,645.00  
Buteno (butileno) não saturado           18,885.00 
Etileno (eteno) não saturado     1,898,900.00  
Propeno (propileno) não saturado     2,357,998.00  
Tolueno         479,889.00  
Xilenos (O-xileno, m-xileno ou p-xileno)         716,790.00  

Fonte: Adaptado de IBGE, 2018 

Na tabela  2.2 observa-se que a soma das vendas do eteno e do propeno passam 

dos R$ 4.25 bilhões e que são responsáveis por quase 60% das vendas dos 

petroquímicos básicos.  

No entanto, apesar dos números expressivos da indústria petroquímica e dos 

produtos químicos de uso industrial, o mercado brasileiro da indústria química é 

caracterizado por um déficit da balança comercial (GOMES et al, 2005).  Na figura 2.2 

é apresentado o histórico de importações e exportações dos produtos químicos de uso 

industrial desde o ano de 1991 até o de 2017.  
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Figura 2.2: Histórico do comportamento das importações e exportações dos 
produtos químicos de uso industrial brasileiros

 

Fonte: Adaptado de ABIQUIM, 2017 

 

Na figura 2.2 se destaca o aumento expressivo do déficit da balança comercial 

brasileira ao longo dos anos, chegando a um valor estimado em U$17,2 bilhões no ano 

de 2017. A indústria petroquímica brasileira é caracterizada pela ampla dependência do 

uso da nafta como matéria-prima para a produção de 1ª geração. A nafta, no Brasil, é 

fornecida apenas pela Petrobras, que não consegue suprir a alta demanda que esse 

produto tem no mercado brasileiro. Devido ao fato do petróleo brasileiro ser composto 

por frações mais pesadas impossibilita que a produção de nafta acompanhe o 

crescimento do mercado de resinas termoplásticas. Com esse constante crescimento e 

com a falta de insumo no Brasil, quase um terço da nafta utilizada precisa ser 

importada. 

Pela figura 2.2 nota-se certa instabilidade nas exportações e importações no 

período de 2007 a 2016. Nos anos de 2008 a 2009 houve um decréscimo no 

comportamento das duas devido à crise mundial econômica mundial instalada, que foi 

gerada nos Estados Unidos pelas subprimes5 do mercado imobiliário (CARVALHO, 

2010). Essa crise nos Estados Unidos afetou o mercado petroquímico mundial e, por 

isso, o ritmo das exportações brasileiras, que vinha crescendo constantemente, diminuiu 

assim como o das importações no setor de produtos químicos de uso industrial.   

                                                           
5 Subprimes foram créditos hipotecários surgidos no setor imobiliário dos Estados Unidos concedidos a 
tomadores de empréstimo de alto risco que tinham como garantia o próprio imóvel. 
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Após esse período de crise mundial, observa-se um aumento no desempenho das 

exportações até o ano de 2012 e, desde então, vem sofrendo um declínio crescente. O 

ritmo das importações também aumentou nesse período até o ano de 2015 sendo 

interrompido devido à crise brasileira instalada desde então. Esse aumento das 

importações deve-se ao fato da expansão da produção de produtos da 3ª geração no 

Brasil, o que aumentou a demanda por insumos para as empresas de 1ª geração. Como a 

nafta disponível no Brasil não é suficiente para abastecer o mercado, mais nafta teve 

que ser importada. Além disso, a exploração com baixo custo do shale gas6 ou gás de 

xisto nos Estados Unidos, que possui um preço abaixo do preço da nafta praticado no 

Brasil, ocasionou que algumas empresas direcionassem investimentos no exterior 

(SANTOS, 2015). 

O desenvolvimento do gás de xisto nos Estados Unidos também teve grande 

participação na paralisação do projeto do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) em Itaboraí. Inicialmente, este complexo iria produzir insumos 

petroquímicos a partir do petróleo pesado advindo da Bacia de Campos, sem precisar 

passar pela produção da nafta. Era um projeto inovador e a expectativa de que esse 

projeto pudesse ser exportado para lugares que dependessem da nafta para produção de 

petroquímicos básicos era alta, devido ao fato de ser uma tecnologia nova no mercado. 

No entanto, foi descoberto o óleo do pré-sal, que é um óleo mais leve e por isso a 

quantidade de gás associado é maior, modificando a ideia inicial do projeto. Os esforços 

então passaram para industrializar o óleo e o gás oriundos do pré-sal.  

Outro empecilho para o surgimento do COMPERJ foi a derrubada do preço do 

gás no mercado americano, ocasionado pela produção de baixo custo do gás de xisto. A 

então parceira da Petrobras no projeto, a Braskem questionou a estatal sobre o preço que 

seria estabelecido para o gás utilizado no COMPERJ, obtido a partir da exploração do 

óleo do pré-sal. A partir disso, a Petrobras perdeu o principal parceiro e foi obrigada a 

modificar o projeto novamente, agora o complexo seria uma refinaria com capacidade 

para processar quase cinco milhões de barris de petróleo por mês.  

Além disso, os custos das obras do complexo petroquímico aumentavam 

constantemente, atingindo o patamar dos R$ 13 bilhões. Em 2014, com a operação 

                                                           
6 Shale gas ou gas de xisto é um gás natural obtido do xisto argiloso, um tipo de rocha sedimentar porosa. 
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“Lava Jato”7, foi constatado que as obras do complexo eram o maior alvo de corrupção 

dentro da Petrobras, causando um prejuízo total de mais de R$ 6 bilhões (SANTOS, 

2015). A Petrobras, agora, tenta diminuir os prejuízos ao retomar as obras e colocar o 

COMPERJ em operação. A estatal espera que o complexo entre em operação em 2020 

(PETROBRAS, 2018). 

O complexo petroquímico de Itaboraí tem um papel muito importante na 

indústria petroquímica brasileira, pois ao usar o gás natural como insumo para a 

produção de eteno, propeno e outras olefinas reduziria a dependência da nafta importada 

e, ao aumentar a disponibilidade de matéria-prima para as geradoras de 2ª geração, a 

petroquímica brasileira poderia ter uma expansão frente ao mercado internacional 

(CARVALHO, 2010).  

 2.3 Eteno: Características e aplicações 
 

Como visto anteriormente, o eteno é a olefina mais importante no cenário 

mundial, pois gera os polietilenos e diversos derivados que têm ampla aplicação no 

âmbito industrial e no dia a dia da sociedade moderna. A capacidade mundial de 

produção de eteno no ano de 2015 foi de 165 milhões de toneladas e espera-se expansão 

desse número até 2019, visto que empresas petroquímicas anunciaram planos de 

construção de novas plantas, a maioria na região da Ásia e Oriente Médio (ETENE, 

2017). 

O eteno é um elemento químico com uma ligação dupla carbono-carbono e 

quatro ligações simples carbono-hidrogênio. A ligação dupla lhe proporciona uma alta 

reatividade, característica que o tornou o petroquímico básico mais utilizado para a 

produção de resinas termoplásticas.  

Os processos de polimerização utilizam catalisadores que são muito sensíveis ao 

envenenamento por oxigênio, por isso a presença de contaminantes precisa ser baixa. 

Para a Braskem, o valor mínimo de pureza para o eteno estar na especificação correta é 

de 99,9%. Na Tabela 2.3 apresenta-se outras especificações do eteno.  

 

                                                           
7  Operação “Lava Jato” é o conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que 
pretende apurar o esquema de lavagem de dinheiro ocorrido no Brasil e que movimentou bilhões de reais 
em propina. 
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Tabela 2.3 Especificações do eteno 

Eteno Valor Unidade 
Pureza 99.9 mín % vol 
Metano + Etano + Nitrogênio 1000 máx ppm vol 
Acetileno 5 máx ppm vol 
C3 + Hidrocarbonetos Pesados 10 máx ppm vol 
CO 2 máx ppm vol 
CO2 5 máx ppm vol 
Água 3 máx ppm vol 
Oxigênio 3 máx ppm vol 
Hidrogênio 5 máx ppm vol 
Metanol 5 máx ppm massa 
Acetona 5 máx ppm massa 
Enxofre Total 2 máx ppm massa 
Amônia 1 máx ppm massa 
H2S 2 máx ppm massa 
Óxido de Nitrogênio 5 máx ppm massa 

   Fonte: Folha de dados, Braskem (2017). 

 

Dessa forma, os processos de produção desta olefina precisam garantir que o 

produto esteja sobre especificação, pois caso contrário pode afetar o desempenho das 

plantas de 2ª geração. Os principais processos de produção do eteno são o Steam 

cracking ou craqueamento a vapor e a partir do gás de FCC. O craqueamento a vapor 

representa a maior parte de produção do eteno sendo responsável por mais de 90% da 

produção total do produto (LEITE, 2013). Os processos de obtenção do petroquímico 

básico serão explicados no capítulo 2.5 deste trabalho.  

O eteno pode ser utilizado para produção de diversos produtos, entre os quais os 

mais importantes são: Polietilenos, etilenoglicol, policloreto de vinila (PVC) e estireno. 

Existem cinco tipos de polietilenos e eles são formados dependendo das condições das 

reações de polimerização e do catalisador utilizado (COUTINHO et al, 2003). Os 

polietilenos podem ser classificados como: 

 Polietileno de baixa densidade (PEBD); 

 Polietileno de alta densidade (PEAD); 

 Polietileno linear de baixa densidade (PELBD); 

 Polietileno de ultra alto peso molecular (PEUAPM); 

 Polietileno de ultra baixa densidade (PEUBD). 
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Na Tabela 2.4 a seguir encontram-se os valores de produção e venda dos 

principais derivados de eteno no ano de 2015. 

Tabela 2.4 Produção e venda dos principais derivados de eteno em 2015 

Produção e vendas dos produtos e/ou serviços industriais, segundo as classes de 
atividades e os produtos  
Ano – 2015 
Brasil 
Variável Classes das atividades industriais e produtos    

Quantidade 
produzida 
(Toneladas) 

 Estireno      503,685.00  
 Etileno glicol       164,446.00  
 Policloreto de vinila (PVC)   1,210,722.00  
 Polietileno de alta densidade (PEAD)   1,022,398.00  
 Polietileno de baixa densidade (PEBD)      634,995.00  
 Polietileno linear, em forma primária, com 
densidade inferior a 0,94  (PELBD) 

     799,708.00  

Valor das vendas 
(Mil Reais) 

 Estireno   1,716,168.00  
 Etileno glicol       487,248.00  
 Policloreto de vinila (PVC)   3,872,204.00  
 Polietileno de alta densidade (PEAD)   4,579,644.00  
 Polietileno de baixa densidade (PEBD)   2,889,076.00  
 Polietileno linear, em forma primária, com 
densidade inferior a 0,94 (PELBD) 

  3,569,358.00  

Fonte: Adaptado de IBGE, 2018. 

Com os dados retirados do IBGE percebe-se que o derivado do eteno mais 

produzido é o polietileno, seguido do PVC. A mesma tendência é vista para os valores 

de vendas. Somando-se a produção chega-se a um valor de 4,33 milhões de toneladas, 

dos quais 57% são responsáveis pelos polietilenos e, ao somarem-se as vendas, chega-se 

a um total de R$ 17,11 bilhões, dos quais os polietilenos representam 64%. Esses 

valores demonstram a importância e a força que esses produtos têm no mercado 

brasileiro, assim como, no cenário mundial. 

Os derivados do eteno têm diversas aplicações nos mais diferentes segmentos do 

mercado. Os polietilenos são muito utilizados como filmes plásticos para embalagens 

alimentícias, sacos de lixo, mantas para aterros sanitários, também como recipientes 

para produtos de higiene pessoal, garrafas plásticas, produtos farmacêuticos e pode ser 

usado como material para pequenas tubulações em instalações industriais. O PVC tem 

duas aplicações principais como material rígido ou flexível. A forma rígida é utilizada 

para construção de tubulações ou confecção de peças automotivas. A forma flexível 

pode ser utilizada em filmes, revestimentos, sacolas (LEITE, 2013). 
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Já o etileno glicol tem seu principal uso como matéria-prima para as resinas 

poliéster, que são utilizadas para a produção de garrafas e filmes. Também tem 

aplicação industrial como refrigerante e fluido hidráulico. O principal mercado do 

estireno é para a produção de poliestireno, que é largamente utilizado para utensílios 

domésticos, e para a resina ABS8, que é utilizada para fabricação de celulares, aparelhos 

de ar condicionado, calculadoras (LEITE, 2013). 

 2.4 Propeno: Características e aplicações 
 

O propeno é a segunda olefina com maior demanda no mercado mundial. Em 

2016 a capacidade mundial era de 121,5 milhões de toneladas. O principal uso para o 

propeno é para a produção de polipropileno, que ocupa 2/3 da demanda total do 

petroquímico. Espera-se que a demanda de polipropileno cresça 3,9% ao ano ate o ano 

de 2021 (ABIPLAST, 2017). 

O propeno, assim como o eteno, é muito reativo devido à sua ligação dupla 

carbono-carbono. Para este produto há diferentes graus de especificações dependendo 

do uso. Nas Tabelas 2.5 e 2.6 são apresentadas as duas especificações que existem para 

o propeno segundo a Braskem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8Resina ABS é um polímero formado pela combinação de acrilonitrila, butadieno e estireno.  
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Tabela 2.5 Especificação do propeno grau polímero 

Propeno Valor Unidade 
Pureza 99.5 mín % mol 
Propano  5000 máx ppm mol 
Etano 300 máx ppm mol 
Eteno 100 máx ppm mol 
Butenos 100 máx ppm mol 
Butanos + Pentanos 200 máx ppm vol 
Propadieno  5 máx ppm vol 
Hidrogênio 20 máx ppm mol 
Oxigênio 2 máx ppm vol 
Não Condensáveis 
(N2+CH4+O2+Ar) 

500 máx ppm vol 

CO 100 máx ppb vol 
CO2 5000 máx ppb mol 
Água 23 máx ppm vol 
Metanol 5 máx ppm massa 
Metilacetileno 3 máx ppm mol 
Acetileno 5 máx ppm mol 
Enxofre total 2 máx ppm massa 

               Fonte: Folha de dados, Braskem (2015). 

 

   Tabela 2.6 Especificação do propeno grau químico 

Propeno Valor Unidade 
Pureza 93,0 mín % vol 
Metano + Etano 2000 máx ppm vol 
Eteno 150 máx ppm vol 
Outros C3’s 7 máx % vol 
Propadieno + Metilacetileno 50 máx ppm vol 
Outro Hidrocarbonetos 750 máx ppm vol 
Oxigênio 7 máx ppm vol 
Água 25 máx ppm vol 
Metanol 50 máx ppm massa 
Enxofre total  5 máx ppm massa 

               Fonte: Folha de dados, Braskem (2015). 

Como pode ser observado nas duas tabelas anteriores, as especificações para 

cada tipo de propeno são bem características e diferem em diversos parâmetros. O 

propeno grau polímero é utilizado basicamente para a produção de PP e, por isso, as 

restrições são maiores e mais rígidas. Já o propeno grau químico tem uso na produção 

óxido de propeno e acrilonitrila, tendo, dessa forma, especificações menos rígidas em 

relação a contaminantes e pureza (LEITE, 2013). 
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Assim como o eteno, os processos de produção destas olefinas precisam garantir 

as suas especificações, pois se os parâmetros não estiverem adequados pode acarretar 

problemas no produto final ou nas instalações da planta. Os principais processos de 

obtenção do propeno também são o craqueamento a vapor e nas unidades de FCC. 

 O propeno é principalmente usado para polimerização e formação do 

polipropileno (PP), que possui diversas aplicações no segmento alimentício, agrícola, de 

automóveis, industrial, farmacêutico, cosmético. Além do PP, o propeno também é 

utilizado para a produção de acrilonitrila, óxido de propeno, cumeno (LEITE, 2013). 

Em 2016, o polipropileno correspondia a 64% do uso de propeno mundial. O óxido de 

propeno e a acrilonitrila ocupavam 7% do total e o cumeno apenas 5%. Com isso, 

percebe-se que o PP é o derivado mais importante do propeno (ABIPLAST, 2017). 

Segundo o IBGE a produção brasileira de PP no ano de 2015 somou 1.665 milhão de 

toneladas. 

O polipropileno possui algumas propriedades que justificam a produção em 

larga escala. Ele é resistente quimicamente, não sofrendo ataques de diversos produtos 

químicos; possui uma densidade baixa o que lhe proporciona a confecção de peças com 

baixo peso; tem alta resistência a impactos e praticamente não absorve água. O PP pode 

ser moldado para produção de tampas, peças de automóveis, tampas. Também pode ser 

usado como filmes plásticos para embalagem de alimentos ou para fabricação de 

tubulações, chapas, garrafas plásticas, reservatórios e até como tecidos (LEITE, 2013).   

A acrilonitrila é um composto utilizado para produção de fibras acrílicas e 

resinas. É a matéria prima para a fabricação da poliacrilonitrila e para diversos 

copolímeros como as resinas ABS, SAN (estireno-acrilonitrila), SAN (acrilonitrila-

estireno-acrilato). O óxido de propeno é um intermediário químico utilizado para a 

produção de propilenoglicol, poliuretano, éteres glicóis entre outros. Já o cumeno é 

utilizado na produção de fenol e acetona, pois a oxidação do cumeno com o ar forma o 

hidroperóxido de cumeno, que é matéria prima para a síntese desses dois produtos 

(LEITE, 2013). 
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CAPÍTULO III - PRODUÇÃO DE ETENO E PROPENO 

 

Este capítulo abordará um dos processos existentes de produção de eteno e 

propeno, com ênfase nos equipamentos que compõem os diferentes sistemas e suas 

principais características e variáveis de processo. 

3.1 Steam cracking e Fornos de Pirólise 
 

Há 3 principais rotas de produção de olefinas leves (eteno e propeno): via Gás de 

FCC (craqueamento catalítico fluidizado), por desidratação de etanol e via Steam 

cracking (craqueamento a vapor), sendo este último o mais utilizado na indústria e o 

que será explorado com mais profundidade a seguir (LEITE, 2013). 

A metodologia de Steam cracking, referida como SC de agora em diante, é 

responsável pela grande maioria da produção global de olefinas leves, utilizando como 

matérias primas a nafta – fração do petróleo com faixa de destilação próxima à da 

gasolina – ou etano e propano provenientes do gás natural. Esse processo ocorre em 

equipamentos conhecidos como fornos de pirólise, nos quais a matéria prima é 

submetida a condições extremas de elevadas temperaturas ao passar por tubos verticais 

expostos a radiação de calor. A reação que ocorre nessas condições consiste na quebra 

das ligações carbono-carbono ou carbono-hidrogênio dos hidrocarbonetos e suas 

posteriores recombinações, formando, entre uma vasta gama de subprodutos, os 

produtos de interesse; nesse aspecto, vale ressaltar que o processo deve ser controlado 

de maneira a maximizar a formação de olefinas leves e minimizar a formação de coque 

e hidrocarbonetos de cadeias longas. Nesses fornos aproveita-se também o calor gerado 

para o aquecimento de água de caldeiras e o superaquecimento de vapor, que pode ser 

utilizado no acionamento das turbinas da unidade ou como fluido de aquecimento em 

trocadores de calor.  

No processo de SC, os principais aspectos a serem observados são a 

temperatura, a formação de coque, o tempo de residência, as características da carga e a 

pressão em conjunto com a razão de diluição vapor/hidrocarbonetos (LEITE, 2013). Os 

cuidados com esses aspectos e suas motivações são examinados a seguir: 

1) Temperatura: normalmente operam-se os fornos de pirólise com 

temperaturas que variam entre 800°C e 880°C. Esse valor alto, que corresponde a uma 
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elevada severidade da reação, deve-se ao caráter altamente endotérmico das reações de 

craqueamento, o que faz com que sejam favorecidas em altas temperaturas – no entanto, 

uma alta severidade propicia também a formação de depósitos de carbono (coque), que 

causam prejuízos ao processo que serão analisados com mais detalhes mais adiante.  A 

escolha da faixa de temperatura de trabalho adequada varia ainda com o produto 

desejado e a carga disponível: enquanto o aumento da temperatura promove aumento do 

rendimento de hidrogênio, metano, etileno e benzeno, concomitantemente desfavorece a 

formação de propileno e gasolina de pirólise (hidrocarbonetos contendo de 5 a 9 

carbonos). Isso ocorre pois com o aumento da energia disponível no sistema, tem-se 

início a reação de craqueamento do propileno. Quanto à carga, quando se utilizam 

hidrocarbonetos de maior peso molecular (nafta), o craqueamento ocorre em 

temperaturas mais baixas. Por isso, as temperaturas na saída das serpentinas em fornos 

processando etano e propano costumam ser de 20 a 30°C mais elevadas do que naqueles 

processando nafta (LEITE, 2013). 

2) Formação de coque: o coque, depósito de carbono de alta densidade e 

concentração, se forma nas condições do craqueamento e se deposita no interior das 

serpentinas do forno, ocasionando inúmeras adversidades ao processo. Uma das razões 

para a formação do coque consiste na fluidodinâmica do processo: devido às forças de 

atrito e viscosas, os hidrocarbonetos que fluem próximos às paredes internas das 

serpentinas possuem velocidades significativamente inferiores aos 200 a 300m/s que 

atingem os hidrocarbonetos que fluem no seio da tubulação. Isso implica em um maior 

tempo de exposição, com o agravante de estar localizado em uma região com 

temperaturas de aproximadamente 1050°C, consideravelmente maiores do que a 

temperatura média do processo, devido à proximidade da parede metálica da serpentina.     

Esses fatores levam à formação de cadeias longas e mais pesadas de carbono 

com dificuldades de escoamento, que acabam por aderir nas tubulações e se 

transformam em coque. Além desse mecanismo de formação, vale ressaltar outros dois: 

o coque térmico (chamado ainda de pirolítico o amorfo) e o coque catalítico. O primeiro 

é formado na fase gasosa em decorrência de reações paralelas que ocorrem naturalmente 

no processo de craqueamento, enquanto o segundo envolve óxidos existentes na 

superfície interna das serpentinas que são utilizados como sítios ativos para as reações 

de desidrogenação, como os óxidos de ferro, níquel, cromo e manganês. Para controlar 

esse último mecanismo, é realizada a injeção de compostos sulfurados como hidreto de 

enxofre, DMS (dimetil sulfureto) e DMDS (dimetil dissulfeto), de forma que a 
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concentração de enxofre seja de aproximadamente 100 ppm, no intuito de converter os 

óxidos metálicos em sulfetos metálicos e evitar tanto a formação de coque catalítico 

quanto a carburização (deposição ou difusão do carbono para o interior de uma liga 

metálica) na serpentina, aumentando sua vida útil. Ressalta-se, no entanto, de acordo 

com Cesar (apud LEITE, 2013), que é verificável que teores elevados de enxofre, entre 

300 e 500ppm, apesar de eficazes na prevenção da formação do coque catalítico, têm 

efeito inverso para a carburização, elevando suas taxas devido ao ataque do enxofre no 

metal.  

Entre os prejuízos da formação de coque, pode-se ressaltar que a deposição nas 

serpentinas: diminui a área transversal dos tubos, elevando a perda de carga do sistema 

e demandando mais energia das máquinas de fluxo; aumenta a resistência global à 

transferência de calor, produzindo um duplo efeito negativo: diminui-se a quantidade de 

energia disponível para a carga a ser craqueada e formam-se pontos quentes nas paredes 

das serpentinas, que reduzem sua vida útil; implica na necessidade de paradas 

constantes para o procedimento de descoqueamento das serpentinas, o que resulta em 

perda de produtividade e exposição dos materiais do forno a ciclos térmicos que podem 

ser prejudiciais. 

3) Tempo de residência: a importância de controlar o tempo de residência 

deve-se ao fato de se poder dividir o craqueamento em duas etapas: craqueamento 

primário e secundário. Nos processos de SC, as olefinas são produzidas nas reações de 

craqueamento primário e posteriormente reagem em reações secundárias formando 

compostos aromáticos e hidrocarbonetos de cadeias maiores; por isso, menores tempos 

de residência maximizam a formação das olefinas leves (LEITE, 2013). Para assegurar 

os baixos tempos de residência é necessário que a reação cesse assim que os produtos 

craqueados deixem os fornos de pirólise, o que é garantido pelo resfriamento promovido 

por trocadores de calor em linha denominados TLE (Transfer Line Exchange). Nesses 

trocadores utiliza-se água de caldeira, de forma a produzir vapor de alta pressão que 

pode ser utilizado no acionamento das turbinas da unidade.  

Durante a década de 1950 os limites de temperatura definidos pela metalurgia 

eram mais baixos do que atualmente, sendo necessário compensar a menor 

disponibilidade de energia com tempos de residência mais elevados, na faixa de 0,7 a 

1,0 segundos. Em meados dos anos 60, com o avanço das tecnologias metalúrgicas, foi 

possível operar com temperaturas mais elevadas e reduzir o tempo de residência para a 

ordem de 0,2 a 0,5 segundos, aumentando também o rendimento da produção de etileno 
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dos 22 a 23% obtidos nos anos 50 para 28 a 29%. Próximo aos anos 2000, surgiu a 

tecnologia de fornos de milissegundos (milliseconds furnaces), que permitiam 

temperaturas ainda mais elevadas de craqueamento e tempos de residência de 0,05 a 0,1 

segundos, aumentando ainda mais o rendimento da produção de etileno para 32 a 33%. 

Segundo Matar & Hatch (apud LEITE, 2013), há indícios de que esse patamar 

provavelmente representa o limite da redução do tempo de residência, uma vez que em 

tempos menores tem-se uma elevação da produção de acetileno, reduzindo o rendimento 

do eteno. 

4) Características da Carga: há uma vasta gama de cargas que podem ser 

utilizadas como matéria prima na produção de etileno e propileno, desde 

hidrocarbonetos gasosos leves a frações pesadas de petróleo, e sua qualidade é definida 

pelo seu potencial de formação dos produtos de interesse. Sabe-se, por exemplo, que a 

medida que se aumenta o peso molecular dos hidrocarbonetos utilizados como matéria 

prima (redução da razão hidrogênio/carbono), diminui-se a formação de etileno. No 

entanto, as variáveis envolvidas na avaliação da qualidade da carga vão além do 

tamanho das cadeias, levando em consideração também sua estrutura: os teores de 

parafinas, isoparafinas, olefinas, naftênicos (ou cicloparafinas) e aromáticos são fatores 

indispensáveis para a avaliação da carga. 

Sabe-se que as parafinas são as maiores responsáveis pela produção de olefinas 

leves; isoparafinas têm tendência à formar mais propileno e metano em detrimento do 

etileno, pois o craqueamento costuma ocorrer no carbono terciário; teores elevados de 

olefinas propiciam a formação elevada de coque e, portanto, são indesejáveis; 

cicloparafinas têm estrutura mais estável do que parafinas, e apesar de formarem 

olefinas leves fazem isso a uma taxa significativamente menor do que parafinas; 

aromáticos são essencialmente inertes, o que se traduz em uma baixíssima taxa de 

formação de compostos menores (LEITE, 2013). 

5) Pressão e razão de diluição com vapor: menores pressões de operação em 

fornos de pirólise favorecem a formação de olefinas leves e desfavorecem a formação 

de coque e, por isso, procura-se operar com as menores pressões possíveis. O controle 

da pressão é feito de duas maneiras: mantendo-se a pressão de sucção do compressor à 

jusante dos fornos o mais próximo possível da pressão atmosférica e através da redução 

da pressão parcial dos hidrocarbonetos pela injeção de vapor de diluição na carga, 

controlada pela razão vapor/hidrocarbonetos. Como foi citado anteriormente, há a 

possibilidade de craqueamento das olefinas de interesse formadas no craqueamento 
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primário; a injeção de vapor atua no sentido de diluir a carga e reduzir a probabilidade 

de contato entre os hidrocarbonetos e as paredes da serpentina, cujo material metálico 

funciona também como catalisador das reações de desidrogenação.  

A utilização de vapor de diluição, portanto, proporciona uma redução do 

craqueamento secundário e da formação de hidrocarbonetos de cadeias mais longas, 

através da redução da probabilidade de choque, aumentando a taxa de formação de 

olefinas leves. Além dos efeitos relacionados ao rendimento das reações de interesse, a 

presença de vapor reduz a formação e acúmulo de coque nas serpentinas através de dois 

mecanismos:  reduz a atividade catalítica do metal da serpentina, responsável pela 

formação de coque, e reage com o carbono sedimentado formando monóxido e dióxido 

de carbono, reduzindo as incrustações (LEITE, 2013). 

Após passar pelos fornos de pirólise, toda a transformação de matéria prima em 

produto foi efetuada. No entanto, tem-se uma grande variedade de subprodutos que 

devem ser separados para que se obtenham os produtos, eteno e propeno, em seus 

respectivos graus de pureza desejados. Para alcançar esse objetivo, há uma série de 

equipamentos imprescindíveis em uma planta de produção de olefinas leves. Esses 

equipamentos são divididos em duas grandes áreas: Área Quente e Área Fria. Adiante 

serão detalhados os principais equipamentos que compõem cada uma dessas áreas em 

uma fábrica que utilize etano e propano provenientes do gás natural como matéria 

prima, seus princípios de funcionamento e importância para o funcionamento adequado 

das unidades. 

3.2 Área Quente 
 

Os principais equipamentos compreendidos na Área Quente são os fornos de 

pirólise, a torre de água de Quench, o compressor de gás de carga, a torre de lavagem 

cáustica e os secadores de gás de carga. Como os fornos de pirólise já foram 

mencionados, a explicação do processo seguirá do equipamento seguinte no fluxo do 

processo. 

3.2.1 Torre de água de Quench 
 

Após sair dos fornos de pirólise e passar pelos TLEs, a carga processada, agora 

denominada gás de carga, é direcionada para a torre de água de Quench, onde ocorre 

resfriamento adicional e a primeira etapa de separação. Nessa torre, a água de Quench 
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acumulada em seu fundo, que se encontra a uma temperatura de aproximadamente 

80°C, é constantemente recirculada e reinjetada na torre na seção de topo, a 

aproximadamente 35°C, e na seção de meio, a aproximadamente 50°C (LEITE, 2013); o 

gás de carga, por sua vez, entra na torra pela parte inferior e ascende, entrando em 

contato em contra corrente com a água e sendo parcialmente condensado. A parcela 

condensada corresponde ao vapor de diluição injetado nos fornos e à fração mais pesada 

da gasolina de pirólise (hidrocarbonetos com mais de 6 carbonos). Essa parcela, que é 

retirada pelo fundo da torre, segue então para equipamentos de separação física, onde 

separa-se a água dos hidrocarbonetos; a primeira parte segue para o tratamento de 

efluentes, com possível reutilização no processo, e a segunda é direcionada para a seção 

de hidroestabilização da gasolina de pirólise, que será examinada mais a frente. 

O gás de carga deixa, então, a torre de água de Quench pelo topo da torre e vai 

para o compressor de gás de carga. 

3.2.2 Compressor de gás de carga 
 

O gás de carga que chega nesse compressor possui em sua composição, além dos 

produtos de interesse, uma mistura de hidrogênio, gás carbônico, monóxido de carbono, 

hidreto de enxofre e outros hidrocarbonetos de cadeias saturadas, insaturadas e de 

variados comprimentos, podendo ser maiores ou menores do que o eteno e o propeno. A 

separação das olefinas leves desses outros subprodutos é realizada através de uma 

sequência de torres de destilação na Área Fria, que será aprofundada posteriormente. No 

entanto, a separação por condensação de substâncias muito voláteis, como metano, 

etano, e propano, e a separação entre substâncias com volatilidades relativas muito 

próximas, como os pares etano e eteno e propano e propeno, exigiriam temperaturas 

extremamente baixar em condições normais de pressão, o que acarretaria em custos 

muito elevados de fracionamento; em função disso, deve-se elevar a pressão dos gases 

para aproximadamente 30 a 35 bar para que se possa operar em temperaturas mais altas 

e, assim, reduzir os gastos com resfriamento. 

O compressor de gás de carga normalmente é um compressor centrífugo que 

possui de 4 a 5 estágios de compressão e tem suas turbinas acionadas pelo vapor 

superaquecido gerado pelos fornos. Um dos principais problemas enfrentados na 

operação dos compressores de gás de carga é a polimerização decorrente principalmente 

da presença de diolefinas na carga, em conjunto com o aumento da temperatura que 
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naturalmente decorre dos processos de compressão. Para mitigar esse inconveniente, na 

descarga de cada estágio é injetada água de caldeira de maneira que a temperatura 

nesses pontos seja controlada em aproximadamente 95°C, evitando ao máximo que se 

ultrapasse os 100°C, temperatura na qual o processo de polimerização é potencializado. 

Além disso, pode-se injetar também óleo de lavagem (ou wash oil) na sucção dos 

estágios, de forma a evitar que haja aderência de polímeros nas partes mecânicas móveis 

do compressor (HAMMOND; HAM, 2009). 

3.2.3 Torre de lavagem cáustica  
 

As torres de lavagem cáustica são equipamentos tipo scrubber situados 

geralmente entre o 3º e 4º estágios do compressor de gás de carga. O objetivo desse 

equipamento é eliminar o hidreto de enxofre, mercaptanas e dióxido de carbono 

formados no processo de craqueamento a partir da lavagem dos gases com soluções 

cáusticas – em sua maioria, soda cáustica. Nas torres, o gás de carga entra na parte 

inferior e ascende devido ao diferencial de pressão, enquanto a solução de soda diluída, 

normalmente a 10%, é continuamente injetada próximo ao topo. O equipamento é 

divido em 2 a 3 seções de lavagem, geralmente utilizando recheios randômicos, de onde 

grande parte da solução é reciclada, de forma a se obter um menor gasto com soda 

cáustica. Para evitar o carreamento da soda adiante no processo, o que acarretaria 

problemas de naturezas diversas, como corrosão e contaminações, a torre conta ainda 

com uma seção de lavagem com água no topo da torre, aliada a um demister, ou 

removedor de névoa. A saída do gás lavado ocorre pelo topo do equipamento, enquanto 

a soda reagida – agora denominada soda gasta – é continuamente retirada pelo fundo e 

enviada para a unidade de tratamento de efluentes. 

A eliminação desses gases ácidos em uma planta de produção de olefinas leves é 

imprescindível. No caso do hidreto de enxofre e das mercaptanas, a necessidade se dá 

pelo fato desses compostos serem venenos para os catalisadores de paládio das reações 

de hidrogenação que ocorrem na Área Fria, além de serem venenos também para a 

reação das unidades de Polietileno. O dióxido de carbono, por sua vez, além de também 

ser um veneno para a reação de formação de Polietileno, pode prejudicar a operação da 

Caixa Fria, que será apresentada a diante. Nesse equipamento a operação ocorre a 

temperaturas baixíssimas, chegando a -180°C, o que pode ocasionar congelamento do 

dióxido de carbono ou formação de hidratos sólidos e consequente redução da área 
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transversal livre das tubulações, levando a elevadas perdas de carga e até mesmo 

obstruções completas (LEITE, 2013). 

Vale ressaltar que em casos em que os teores de hidreto de enxofre na carga 

sejam muito elevados pode existir um equipamento adicional, denominado Torre de 

Tratamento de Amina, a montante da Torre de Lavagem Cáustica. 

3.2.4 Secadores de Gás de Carga 
 

Os últimos dos principais equipamentos da Área Quente são os secadores de gás 

de carga. Com o objetivo de remover a umidade do gás de carga, que nesse ponto do 

processo se aproxima de 500ppm e deve chegar a no máximo 1ppm, de forma a evitar a 

formação de gelo e hidratos que, como dito anteriormente, podem ocasionar a obstrução 

das linhas, é de suma importância a existência desses equipamentos nas plantas. Eles 

consistem em vasos contendo em geral apenas um leito de alumina ou peneiras 

moleculares que adsorvem seletivamente a água; após determinado tempo de campanha, 

o material adsorvente chega a seu ponto de saturação, sendo necessária a regeneração do 

mesmo. Em função disso, as fábricas contam em geral com 2 a 3 equipamentos iguais, 

de forma a assegurar a continuidade operacional enquanto um dos secadores encontra-se 

em regeneração. 

A regeneração desses equipamentos é realizada com a elevação da temperatura 

utilizando-se um gás aquecido, normalmente metano, para que haja desprendimento das 

moléculas de água dos sítios do material adsorvente utilizado (LEITE, 2013).  

3.3 Área Fria 
 

A Área Fria compreende os equipamentos para a separação dos diferentes 

produtos do craqueamento e também para as reações de hidrogenação que aumentam o 

rendimento global dos produtos de interesse. São eles: Caixa Fria, torres de destilação e 

reatores de hidrogenação. Pode existir variações quanto a ordem dos equipamentos no 

processo ou até mesmo quanto a presença de alguns deles, diferindo por unidade 

industrial; por isso, será apresentada uma estrutura genérica que, em geral, está presente 

na maioria das instalações. 
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3.3.1 Caixa Fria 
 

A Caixa Fria consiste em um conjunto de trocadores de calor de placas e 

tambores de flash onde há o resfriamento do gás de carga para o posterior 

fracionamento. Esse resfriamento é realizado através da integração energética de 

diversas correntes refrigerantes, principalmente de hidrogênio, metano, eteno e propeno, 

chegando a temperaturas de -180°C (LEITE, 2013). Os líquidos que condensam nesse 

resfriamento são utilizados como alimentações em diferentes níveis da Torre 

Desmetanizadora, a primeira torre da sequência conhecida como “Trem Frio de 

Separação”.  

No último vaso de flash, que opera a temperaturas mais baixas, há a 

condensação de aproximadamente todo o metano da mistura (e hidrocarbonetos mais 

voláteis que o metano que ainda não tenham condensado anteriormente), obtendo-se 

como produto na fase vapor o gás hidrogênio. Esse gás é recuperado e tratado para 

remoção de possíveis impurezas, como metano residual e monóxido de carbono; esse 

tratamento é feito normalmente em reatores de metanação ou unidades de PSA 

(Pressure Swing Adsorption), que consistem em uma sequência de vasos com peneiras 

moleculares que retêm os contaminantes citados, produzindo um hidrogênio com até 

99,99% de pureza.  

A Caixa Fria, portanto, serve a dois propósitos: o resfriamento das correntes de 

hidrocarbonetos, que são enviadas para o fracionamento, e a separação do hidrogênio, 

que após purificado é utilizado nos reatores de hidrogenação, que serão examinados 

mais adiante. 

3.3.2 Torre Desmetanizadora 
 

A Torre Desmetanizadora é uma coluna de destilação que tem como objetivo a 

obtenção de metano como produto de topo e os hidrocarbonetos com 2 ou mais 

carbonos no fundo – a esse último grupo, normalmente chama-se corte C2
+. As 

alimentações da torre são os hidrocarbonetos condensados da caixa fria; o metano 

obtido no topo da torre é utilizado como fluido refrigerante, gás combustível e gás de 

regeneração para os reatores de hidrogenação e para os secadores de gás de carga; a 

corrente de fundo, por sua vez, segue para a próxima etapa de fracionamento. 
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Alguns dados construtivos e condições operacionais genéricas aproximados 

dessa torre são: por volta de 60 pratos, temperaturas de fundo e topo de 5°C e -98°C, 

respectivamente, pressão de 30 bar e eteno refrigerante a -100°C como fluido 

refrigerante do condensador (LEITE, 2013). 

3.3.3 Torre Desetanizadora 
 

O objetivo dessa coluna de destilação é obter o corte C2 no topo e o corte C3
+ no 

fundo. A alimentação dela consiste no produto de fundo da torre desmetanizadora; o 

produto de topo, contendo etano, eteno e acetileno, segue para o reator de hidrogenação 

de acetileno; o fundo, contendo os hidrocarbonetos com 3 carbonos ou mais, segue para 

a etapa seguinte do fracionamento. 

Alguns dados construtivos e condições operacionais genéricas aproximados 

dessa torre são: por volta de 60 pratos, temperaturas de fundo e topo de 74°C e -15°C, 

respectivamente, pressão de 24 bar e propeno refrigerante a -15°C como fluido 

refrigerante do condensador (LEITE, 2013). 

3.3.4 Reator de Hidrogenação de Acetileno 
 

A corrente de C2 obtida no topo da torre desetanizadora é composta em sua 

maioria de etano e eteno, mas contém também um teor de acetileno que varia de 0,8 a 

1,6% de acordo com a severidade dos fornos de pirólise no momento do craqueamento. 

Apesar da baixa concentração, esse teor é suficiente para envenenar os catalisadores da 

reação de formação de polietileno, o que faz com que a especificação do eteno enviado 

seja de menos do que 5 ppm em peso de acetileno. Portanto, faz-se necessário uma 

etapa de eliminação desse componente, que ocorre no reator de hidrogenação. 

Esse reator, também chamado de conversor de acetileno, consiste normalmente 

em dois leitos fixos contendo catalisador de paládio suportado em alumina, onde ocorre 

a reação em fase gasosa. Muitas vezes, utiliza-se também prata como promotora da 

reação, de acordo com RINGELHAN et alii (apud LEITE, 2013). A corrente de C2 é 

alimentada ao reator juntamente com hidrogênio em proporção controlada para que 

ocorra a hidrogenação seletiva do acetileno a eteno, evitando a hidrogenação do eteno a 

etano, o que significaria degradação de produto. Vale ressaltar que o catalisador 

utilizado perde a atividade ao longo da campanha, sendo necessária a regeneração do 

mesmo após determinado tempo de operação; portanto, o arranjo mais comum 
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encontrado em instalações industriais é a existência de dois reatores, de forma que um 

esteja em espera para entrar em operação no momento que o primeiro necessite 

regeneração.  

3.3.5 Fracionadora de eteno-etano 
 

Essa torre de destilação recebe a corrente hidrogenada do conversor de acetileno 

e tem como objetivo separar o etano como produto de fundo e eteno como produto de 

topo. A corrente de alimentação dessa torre contém, além de etano e eteno, certa 

quantidade de hidrogênio não reagido e suas impurezas, mesmo que em teores baixos. 

Uma vez que o hidrogênio e suas impurezas são contaminantes extremamente voláteis, 

são encontrados em maiores concentrações no topo da torre, sendo necessária a retirada 

de uma pequena vazão de gás pelo tambor de refluxo da torre para evitar 

contaminações.   Por isso, e em função da pureza do eteno requerida para o processo de 

polimerização ser elevada, a retirada da olefina de interesse não é realizada pelo topo, 

mas sim em uma retirada lateral, onde se obtém eteno com 99,9% de pureza e teores 

menores do que 5ppm de acetileno (LEITE, 2013). Esse produto é então armazenado ou 

enviado diretamente para a fábrica de polietileno ou outros possíveis compradores. O 

etano obtido no fundo, por sua vez, é reciclado para os fornos de pirólise ou armazenado 

em esferas para o consumo futuro. 

Alguns dados construtivos e condições operacionais genéricas aproximados 

dessa torre são: por volta de 130 pratos, temperaturas de fundo e topo de -5°C e -30°C, 

respectivamente, pressão de 17 bar e propeno refrigerante a -40°C como fluido 

refrigerante do condensador (LEITE, 2013). 

3.3.6 Torre Despropanizadora 
 

Essa torre recebe como alimentação a corrente C3
+ do fundo da torre 

desetanizadora, e tem como objetivo obter o corte C3 no topo e o corte C4
+ no fundo. O 

produto de topo, contendo propano, propeno, metil acetileno e propadieno (MAPD) 

segue para o reator de hidrogenação de MAPD, enquanto o produto de fundo segue para 

a etapa seguinte de fracionamento. 

Nessas torres os parâmetros operacionais e construtivos são variáveis, com 

pressões indo de 6 a 15 bar. Isso se deve ao fato de que, a depender do teor de diolefinas 
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presente, deve-se operar com temperaturas mais reduzidas no fundo da torre para 

controlar as reações de polimerização com esses hidrocarbonetos (LEITE, 2013). 

3.3.7 Reator de Hidrogenação de MAPD 
 

A corrente obtida no topo da torre despropanizadora contém, além de propano e 

propeno, metil acetileno (propino) e propadieno. Esses dois últimos costumam ser 

apresentados juntos na literatura e sua mistura denomina-se MAPD. Por serem mais 

voláteis do que o propeno, esses dois contaminantes, caso não eliminados, sairiam 

juntamente com o produto de interesse na próxima etapa do fracionamento; portanto, 

faz-se necessária a adição dos reatores de hidrogenação para a conversão desses 

compostos.  

De maneira semelhante aos conversores de acetileno, também é típico que se 

utilizem dois conversores de MAPD, de forma que um esteja disponível no momento 

em que seja necessário realizar a regeneração do reator que estava em operação. A 

reação também ocorre, na maior parte dos casos, em fase gasosa e com os mesmos 

catalisadores e cuidados na razão hidrogênio/hidrocarbonetos que se praticam nos 

conversores de acetileno; o objetivo é evitar a hidrogenação de propeno e, ainda assim, 

hidrogenar todo o MAPD existente (LEITE, 2013). 

3.3.8 Fracionadora de propeno-propano 
 

Essa torre de destilação recebe a corrente hidrogenada do conversor de MAPD, 

contendo em sua maioria propano e propeno. O objetivo da separação é que se obtenha 

o propeno grau polímero no topo e o propano como produto de fundo. Em função da 

pequena volatilidade relativa entre o propano e o propeno, e do elevado teor de pureza 

da olefina (99,5%), essa é normalmente a maior torre da Área Fria. O propeno obtido no 

topo da torre é enviado para estocagem ou para a fábrica de produção de polipropileno, 

enquanto o propano retirado pelo fundo é enviado como reciclo para os fornos ou para 

as esferas de armazenagem, para futuro consumo.  

Alguns dados construtivos e condições operacionais genéricas aproximados 

dessa torre são: por volta de 140 a 180 pratos, temperaturas de fundo e topo de 58°C e 

40°C, respectivamente, pressão de 16 a 20 bar e água de resfriamento a 27°C como 

fluido refrigerante do condensador (LEITE, 2013). 
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3.3.9 Torre Desbutanizadora 
 

A torre desbutanizadora recebe como alimentação a corrente C4
+ do fundo da 

torre despropanizadora. Ela tem como objetivo separar o corte C4 no topo e o corte C5
+ 

no fundo. O produto de topo pode ter diversos destinos a depender do interesse da 

indústria produtora e da demanda das indústrias que forem clientes em potencial; essa 

corrente pode ser usada para obtenção de butadieno, MTBE ou ETBE, butanos ou até 

mesmo ser utilizada como reciclo para os fornos de pirólise, para cocraqueamento. A 

corrente de fundo é misturada com a corrente obtida no fundo da torre de água de 

Quench e enviada para a última torre de fracionamento da unidade. 

Alguns dados construtivos e condições operacionais genéricas aproximados 

dessa torre são: por volta de 40 pratos, temperaturas de fundo e topo de 100 a 120°C e 

45 a 50°C, respectivamente, pressão de 5 bar e água de resfriamento a 27°C como fluido 

refrigerante do condensador (LEITE, 2013). 

3.3.10 Torre de Fracionamento de Gasolina 
 

Essa torre recebe como alimentação a corrente resultante da mistura do fundo da 

desbutanizadora com o fundo da torre de água de Quench, ou seja, uma corrente 

contendo o corte C5
+. O objetivo dessa torre é obter como produto de topo a gasolina de 

pirólise, produto contendo hidrocarbonetos de 5 a 9 carbonos, e como produto de fundo 

o corte C9
+, que pode ser utilizado como óleo combustível, para consumo interno (como 

queima em caldeiras) ou venda. A gasolina de pirólise, por sua vez, é enviada para a 

última seção da unidade, a de hidroestabilização da gasolina. 

3.3.11 Reator de Hidroestabilização de Gasolina 
 

A gasolina de pirólise obtida da torre de fracionamento de gasolina possui 

muitos compostos com alta tendência a polimerização e formação de goma, como as 

diolefina, o que reduz significativamente a qualidade da gasolina e seu valor comercial. 

Para mitigar esse problema, utiliza-se um reator para a hidrogenação desses compostos, 

utilizando normalmente, devido aos elevados custos de catalisadores de paládio, 

catalisadores de níquel suportado em alumina, de acordo com Rolland (apud LEITE, 

2013, p.57). Controlando-se a relação entre o hidrogênio utilizado e a gasolina, pode-se 

regular a hidrogenação de forma que não se obtenha degradação dos aromáticos e 
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olefinas, compostos que, na gasolina, têm valor comercial equiparável a uma elevada 

octanagem. 
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CAPÍTULO IV – ABSORÇÃO QUÍMICA 

 

A absorção é uma operação unitária que consiste na separação de um soluto, ou 

mistura de solutos, de uma corrente gasosa para uma corrente líquida que se encontra 

em contracorrente. Os componentes gasosos que serão separados são transferidos para a 

fase líquida, ao entrar em contato com a mesma, por serem solúveis nessa fase. Essa 

separação pode ser física ou química (também chamada de reativa). A absorção física 

consiste na separação por meio da diferença de solubilidade nas duas fases e tem uma 

dependência maior com as condições operacionais, como pressão e temperatura. Já a 

absorção reativa consiste na reação química entre as substâncias absorvidas e a fase 

líquida e depende, majoritariamente, da estequiometria da reação, das concentrações dos 

solutos e da transferência de massa entre as fases (YILDIRIM et al., 2012). 

Por retirar componentes da fase gasosa, a absorção tem uma aplicação industrial 

importante na área de lavagem de gases. A lavagem de gases baseia-se no tratamento de 

correntes gasosas para a retirada de contaminantes, que podem ser prejudiciais ao 

produto final ou ao meio ambiente. Além da utilização da lavagem de gases na planta de 

produção de eteno e propeno, há outros processos químicos nos quais há a necessidade 

de retirada de gases. Entre eles destacam-se a produção de hidrogênio, de amônia, a 

liquefação do carvão, purificação do gás natural (MARTINS, 2011). 

As torres de absorção são as mais utilizadas no tratamento de gases devido à 

grande quantidade de contaminantes retirada, podendo atingir concentrações de partes 

por milhão após a passagem pelo equipamento. Com isso, é justificado o uso deste 

equipamento nos mais diversos processos industriais que exigem baixa concentração de 

contaminantes. No caso da produção de eteno e propeno as substâncias retiradas são o 

CO2 e o H2S, que precisam estar com concentrações próximas a 1 ppm, pois se maiores 

podem prejudicar o restante do processo (MARTINS, 2011). 

Enquanto a absorção física depende de alta pressão de operação e alta 

solubilidade das substâncias que serão retiradas da fase gasosa, a absorção química não 

necessariamente exige esse tipo de condições devido à reação química. Graças à reação, 

que acontece na interface gás - liquido, o gradiente de concentração da substância 

absorvida entre a fase gasosa e a fase liquida aumenta, pois a pressão parcial do soluto 

diminui, o que eleva a taxa de transferência de massa. Dessa forma, as condições de 
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operação em torres de absorção com reação não precisam ser tão severas quanto as 

condições das torres com absorção física (LEITE et al, 2005). 

Diferentemente da destilação, a transferência de massa no processo de absorção 

se dá da fase gasosa para a fase líquida. Já na destilação, o objetivo é separar 

substâncias mais voláteis de uma mistura líquida e quando vaporizadas passam a 

constituir a fase vapor, que é enriquecida com essas substâncias mais voláteis. Dessa 

forma, a transferência de massa na destilação é da fase líquida para a fase vapor. Além 

da resistência à transferência de massa na interface gás – liquido na absorção reativa 

ainda há a presença da reação química, que torna mais complexo o processo de 

dimensionamento e controle das torres de absorção. É necessário obter modelos 

adequados para os fenômenos de transporte de massa e energia, para a cinética das 

reações e para a hidrodinâmica da coluna (YILDIRIM et al, 2012). 

Para a transferência de massa, o modelo mais utilizado no equacionamento das 

torres de absorção é o dos filmes finos, apresentado na figura 4.1. Este modelo assume 

que toda a resistência à transferência de massa acontece em finos filmes localizados na 

interface entre as duas fases. Outra característica deste modelo diz que no seio das fases 

não há gradiente de concentração por serem consideradas misturas perfeitas e, com isso, 

a única transferência existente acontece na região dos filmes por meio de difusão 

molecular normal à interface e em estado estacionário (TAYLOR; KRISHNA, 1993). 

 

Figura 4.1: Modelo dos filmes finos. 

 

Fonte: Adaptado de KENIG et al, 2003. 
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A maioria das reações acontece na região do filme da fase líquida, portanto as 

substâncias que precisam ser retiradas da corrente gasosa têm que ser transportadas do 

seio da fase gasosa até a interface gás – líquido sofrendo uma resistência na região do 

filme e, ao chegar à interface, são absorvidas. Após absorvidas encontram as moléculas 

da fase líquida, que também tiveram que ser transportadas do seio da fase líquida, na 

região do filme e, assim, levando à reação química desejada. Por isso, é muito 

importante conhecer o mecanismo da transferência de massa e utilizar modelos 

matemáticos adequados para que as equações interpretem de forma fiel os fenômenos de 

transporte.  

Outros fenômenos também precisam ser levados em consideração quando o 

objetivo é o dimensionamento de uma torre de absorção. Muitas das reações de 

absorção com reação química são exotérmicas, o que pode afetar a eficiência da reação. 

Portanto, é necessário um controle sobre a temperatura da torre para que esta não 

aumente demasiadamente. Além do aumento da temperatura, a regeneração do solvente 

também pode prejudicar o desempenho da torre (KENIG; SEFERLIS, 2009). 

Um fator essencial para o dimensionamento da torre de absorção é o número de 

pratos necessários, para as colunas de pratos, ou a altura de enchimento, para as colunas 

de enchimento. Há duas teorias na literatura que são utilizadas para o cálculo dos 

estágios necessários, sejam eles pratos ou segmentos de enchimento. Uma delas é a 

teoria de estágios em equilíbrios, na qual é assumido que a fase vapor e a fase líquida 

que deixam cada segmento ou prato estão em equilíbrio termodinâmico. No entanto, 

quando há reação química o equilíbrio termodinâmico muito dificilmente é atingido, 

sendo somente possível quando a reação química é muito rápida, e torna-se necessário a 

adição de alguns parâmetros no equacionamento para corrigir a não idealidade do 

processo (KENIG et al, 2003; KENIG; SEFERLIS, 2009) 

Os fatores adicionados levam em consideração a eficiência dos pratos ou a altura 

equivalente por prato teórico, que corrige a altura necessária para uma torre de recheio 

realizar a separação desejada para um número de estágios teóricos, assim como os 

chamados enhancement factors, que adicionam a aceleração da transferência de massa 

entre as fases devido à reação química. Porém este modelo considera o equilíbrio 

termodinâmico e muitas das torres de absorção reativa há reações envolvendo diversos 

componentes e devido à complexidade da operação este modelo falha em muitas 

situações. Complexidade esta que impossibilita a utilização de alguns parâmetros para 
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correção dos valores reais, portanto obtendo valores imprecisos. Dessa forma, foi 

necessária a utilização de uma nova teoria (YILDIRIM et al., 2012; MALACARNE et 

al., 2009). 

O segundo modelo, que é mais consistente para o dimensionamento de torres de 

absorção com reação química é o equacionamento usando o modelo baseado em taxas 

(do inglês rate-based approach) que leva em consideração tanto as transferências de 

massa e de calor de todos os componentes, assim como as taxas das reações químicas. 

Utilizando o modelo dos filmes são obtidos os parâmetros das equações de transferência 

de massa usando as correlações empíricas adequadas. A vantagem do uso deste modelo 

vem do fato de existirem diversas correlações na literatura para todo tipo de coluna, seja 

de recheio ou de pratos. (KENIG et al., 2003). 

As equações de difusão de multicomponentes nos filmes podem ser escritas 

pelas equações Maxwell-Stefan, que descreve o comportamento real de líquidos e gases 

ao relacionar os fluxos de molares ao potencial químico de cada substância. 

Combinando as equações de Maxwell-Stefan e o modelo dos filmes, obtemos equações 

de balanço de massa que levam em consideração as reações químicas ocorridas na torre 

de absorção. Além disso, é necessário também considerar as equações de balanço de 

energia, já que a maioria das reações de absorção são exotérmicas e esse calor gerado 

precisa ser levado em conta tanto para as taxas de reação química como para as de 

transferência de massa (KENIG et al., 2003; KENIG; SEFERLIS, 2009). 

Usando as equações de Maxwell-Stefan e o modelo dos filmes e as condições de 

contorno adequadas, pode-se chegar ao desenvolvimento matemático para a obtenção de 

uma equação diferencial cuja solução dá o perfil de concentrações das substâncias em 

função do comprimento do filme. Com este perfil podem-se calcular os fluxos molares. 

Com o cálculo dos fluxos e com o uso das equações da continuidade para os fluxos 

mássicos e de energia pode-se calcular todos os valores necessários tanto na interface, 

como nos filmes, como nos seios da fase liquida e gasosa. Dessa forma, esta abordagem 

para o dimensionamento das torres de absorção reativa é mais fiel à realidade e o uso 

desta dará resultados mais confiáveis e precisos (KENIG; GÓRAK, 1995). 
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CAPÍTULO V – ASPECTOS CONSTRUTIVOS E OPERACIONAIS DE 

TORRES DE LAVAGEM CÁUSTICA 

 

Torres de lavagem cáustica consistem em torres de absorção utilizadas 

majoritariamente em indústrias petroquímicas de produção de eteno e propeno para a 

remoção dos gases ácidos presentes no gás craqueado. Localizadas a montante do 

último estágio de compressão dos compressores de gás de carga – 4º ou 5º estágio, a 

depender do compressor selecionado nas etapas de projeto – (HAMMOND; HAM, 

2009), têm como objetivo promover o contato íntimo entre o gás, em um fluxo 

ascendente, e a solução cáustica, posta em contracorrente, de forma que seja realizada a 

absorção e neutralização e consequente remoção dos gases ácidos. Essa remoção se dá 

pela reação irreversível do CO2 e do H2S com a soda, em fase líquida, formando sais 

que deixam a torre com a solução de soda gasta em direção ao tratamento de efluentes. 

As reações podem ser observadas abaixo, como apresentadas no capítulo I 

(HAMMOND; HAM, 2009): 

CO2 + 2NaOH      Na2CO3 + H2O Reação 01 

H2S + 2NaOH    Na2S + 2H2O  Reação 02 

Como a reação do sulfeto de hidrogênio é muito mais rápida do que a do dióxido 

de carbono (HAMMOND; HAM, 2009), o monitoramento da eficiência de remoção da 

torre pode ser feito analisando somente o teor de CO2 na saída da torre: se esse 

componente estiver abaixo do limite superior de especificação, pode-se assegurar que o 

teor de H2S também estará. 

 Uma vez compreendida a grande importância desse equipamento na indústria na 

qual se situa, pode-se concluir a necessidade de garantir uma operação contínua e com o 

mínimo de transtornos possível, de forma a assegurar campanhas longas e a manutenção 

da especificação do produto. O objetivo deste capítulo é explicar os aspectos 

construtivos da torre e alguns artifícios operacionais que contribuem para a mitigação de 

transtornos que podem ser ameaças para a operação desejada. 

Serão abordados 5 aspectos relevantes que devem ser levados em consideração 

para um projeto e operação adequados dessa torre: o devido contato entre o gás e a 

solução cáustica e sua distribuição homogênea, a concentração de soda cáustica na torre, 
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a minimização do arraste de solução no gás lavado, a minimização da condensação de 

hidrocarbonetos pesados e a separação e drenagem adequada dos polímeros formados e 

compostos eventualmente condensados. Cada um desses aspectos é refletido em uma 

estratégia construtiva ou operacional da torre e seus acessórios, que podem ser 

observados na Figura 5.1 e serão detalhados em seguida.  

Figura 5.1: Torre de lavagem cáustica e seus equipamentos acessórios 

 

 

Fonte: Adaptado de PAYNE, 2009. 

 

5.1 Contato entre o gás e a solução cáustica 
 

É injetada na torre continuamente uma carga de soda fresca, geralmente 

proveniente de um tanque de soda cáustica com concentração 20% p/p, e uma corrente 

de água de caldeira (após tratamento de desmineralização e remoção de oxigênio 

dissolvido), de forma que a concentração dessas duas correntes combinadas seja de 

aproximadamente 10% p/p em soda. No entanto, a quantidade de soda cáustica 

necessária para reagir com os gases ácidos é muito inferior à quantidade necessária para 
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garantir a molhabilidade dos pratos e/ou recheios da torre e assegurar o contato 

necessário com o gás craqueado para a transferência de massa (HAMMOND; HAM, 

2009), por isso as torres contam com seções de circulação. Como a entrada dos gases 

ocorre pela parte inferior da torre, a seção inferior é onde ocorre a maior parte da reação 

e, consequentemente, maior consumo de soda, o que ocasiona uma concentração menor 

do componente cáustico nessa região (em torno de 2% p/p); essa zona é, portanto, 

conhecida como seção de soda fraca. A seção acima desta é onde deve ocorrer apenas o 

“polimento” do gás, uma vez que a maior parte do CO2 e do H2S já terão sido 

removidos, o que resulta em uma menor taxa de reação e maior quantidade de soda 

cáustica (aproximadamente 8% p/p) – por isso, essa seção é denominada seção de soda 

forte (BLASCHKE, 2003). 

As torres podem operar com duas, como é o caso da figura, ou três seções de 

circulação; a adição da seção de soda intermediária, entre as duas já citadas, possibilita a 

diminuição do número de estágios de transferência (pratos ou recheios) e da 

concentração da soda fresca introduzida na torre, uma vez que resulta num maior 

contato entre os reagentes (HAMMOND; HAM, 2009). As vazões de recirculação 

podem ser muito superiores à vazão de entrada de soda fresca, comumente atingindo 

valores 15 vezes superiores para garantir o contato entre as fases (BLASCHKE, 2003). 

As seções de recirculação garantem a disposição adequada da solução cáustica, 

mas deve-se considerar também artifícios para assegurar a devida distribuição do gás. A 

entrada dele na torre geralmente ocorre perpendicularmente ao costado, o que levaria a 

um fluxo horizontal que resultaria em caminhos preferenciais, havendo pouca ascensão 

do gás na região próxima ao ponto de entrada devido à alta velocidade da corrente. Para 

evitar esse cenário indesejável é comum posicionar uma chicana defletora, como a que 

se pode ver na Figura 5.2, de forma a direcionar o fluxo para baixo, o que faz com que a 

posterior subida do gás seja distribuída de forma mais uniforme. 
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Figura 5.2: Detalhe do fundo da torre de lavagem cáustica 

 

Fonte: Adaptado de PAYNE, 2009. 

Outro fato que influencia no contato entre os reagentes é a escolha dos internos 

das torres. Elas podem operar utilizando pratos e/ou recheios, embora a utilização de 

pratos seja mais comum na indústria (PAYNE, 2009). Existem alguns fatores que 

contribuem para essa escolha: apesar de colunas recheadas apresentarem menores 

perdas de carga, o que se traduzem em menores gastos com energia no compressor, e 

maior área de contato, o que propicia a absorção e reação, sua utilização traz também 

condições desfavoráveis. Observa-se que a molhabilidade total do recheio, com 

adequada distribuição de líquido, demanda vazões de recirculação muito maiores do que 

as praticadas em colunas de pratos – essa necessidade se reflete, então, no gasto com 

utilização de bombas maiores. Caso não seja realizada a distribuição devida do líquido 

no recheio pode ocorrer a formação de caminhos preferenciais na torre, comprometendo 

a remoção dos gases ácidos; além disso, pontos com molhabilidade inadequada são mais 

propícios a formação e acúmulo de polímeros indesejáveis, o que diminui o tempo de 

campanha e eficiência da torre, exigindo um maior consumo de soda cáustica 

(HAMMOND; HAM, 2009).  

Vale ressaltar que, independente da escolha pela utilização de pratos ou recheios 

e dos controles implementados na torre, sempre haverá uma taxa de formação de 
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polímeros e sedimentação de sólidos e, caso não haja a remoção desses compostos, será 

observado um aumento na perda de carga da coluna. Portanto, as bombas das seções de 

recirculação devem contar com filtros para evitar que esses materiais prejudiciais se 

acumulem nos internos da torre. 

Outro ponto negativo da utilização de recheios é a maior tendência à formação 

de espuma. Acredita-se que essa tendência ocorra em função da maior área superficial, 

que aumenta a quantidade de polímero disponível para remoção via tratamento químico; 

esse polímero, por sua vez, quando disperso na solução, causa uma diminuição da 

tensão superficial e consequente aumento no risco de formação de espuma 

(MULLENIX et al., 1996). É importante destacar que a presença de espuma é um 

aspecto extremamente negativo, uma vez que pode facilitar o arraste da solução cáustica 

para o compressor, ocasionando corrosão, e também pode resultar em remoção 

incompleta dos gases ácidos devido às interferências no contato entre as fases, por vezes 

requerendo maior reposição de soda fresca. Diante de todos esses fatores, observa-se, 

portanto, que a utilização de torres com pratos é mais comumente encontrada em função 

da menor frequência das paradas para limpeza e da maior estabilidade da operação. 

5.2 Concentração de soda cáustica na torre 
 

A concentração de soda em ambas as seções de recirculação é um fator crítico na 

operação da torre e tanto valores superiores quanto inferiores ao de projeto são 

indesejáveis. A quantidade maior de soda, além de ser desnecessária e, portanto, um 

desperdício de produto químico, pode causar modificações de pH que potencializam as 

reações de polimerização e formação de emulsões (HAMMOND; HAM, 2009) – esse 

último fator é extremamente negativo, uma vez que dificulta a separação entre a fase 

oleosa formada e a solução cáustica, um processo indispensável para a manutenção da 

integridade do sistema de tratamento de soda gasta, da torre e dos equipamentos 

acessórios, que será explicado adiante. 

 A operação com concentrações inferiores de soda ao especificado em projeto, 

por sua vez, pode acarretar outra gama de problemas. A quantidade de soda disponível 

pode não ser suficiente para reagir com todo o gás ácido, acarretando passagem deles 

junto ao gás craqueado para os equipamentos a jusante. Além disso, podem ocorrer 

reações entre os sais formados pelas equações previamente citadas neste capítulo e os 

próprios gases ácidos, representadas pelas equações abaixo (HAMMOND; HAM, 
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2009), formando bicarbonato de sódio e hidrossulfeto de sódio – apesar de serem muito 

mais lentas do que as reações primárias e, por isso, pouco prováveis de ocorrer nos 

curtos tempos de residência praticados em torres de soda, essas reações podem ser 

observadas caso a disponibilidade de soda cáustica esteja baixa, o que aumenta a chance 

do choque entre as moléculas dos gases ácidos e as dos sais. 

Na2CO3 + H2O + CO2  → NaHCO3    Reação 04 

Na2S + H2S → 2NaHS    Reação 05 

 O grande problema dessas reações secundárias é o fato dos sais formados serem 

de 4 a 6 vezes menos solúveis na solução cáustica do que os formados pelas reações 

primárias (HAMMOND; HAM, 2009), o que pode levar a precipitação nos internos da 

torre e equipamentos auxiliares, ocasionando problemas severos como incrustações, 

corrosão localizada e, novamente, formação de emulsão, uma vez que partículas sólidas 

podem funcionar como estabilizadores (ALMEIDA, 2014) Por fim, há ainda mais uma 

possível complicação proveniente da concentração baixa de soda: a reação dos gases 

ácidos com a soda cáustica pode ocorrer na estequiometria de 1:1, o que resultará em 

uma reação reversível (HAMMOND; HAM, 2009) com, mais uma vez, formação de 

bicarbonato de sódio e hidrossulfeto de sódio.  

CO2 + NaOH ↔ NaHCO3   Reação 06 

H2S + NaOH ↔ NaHS H2O   Reação 07 

Além dos problemas causados por precipitação anteriormente mencionados, o 

gás craqueado pode arrastar os sais consigo para zonas acima das seções de lavagem 

cáustica e, devido a reversibilidade da reação, pode ocorrer a conversão dos sais 

novamente em gases ácidos, possibilitando a passagem desses para o processo. Diante 

de todas essas adversidades, entende-se que a operação das torres de soda deve sempre 

ser realizada com um pequeno excesso de soda cáustica de maneira a garantir que os 

gases ácidos reajam preferencialmente com o NaOH e, ao mesmo tempo, evitando que 

essa quantidade se torne muito excessiva a ponto de potencializar a polimerização e 

formação de emulsões. 

5.3 Minimização do arraste de solução cáustica 
 

É importante garantir que o gás, já com suas impurezas removidas na torre de 

lavagem, não arraste soda consigo para o processo a jusante da coluna. A presença de 
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soda nos equipamentos do processo, principalmente no compressor de gás de carga, 

poderia acarretar corrosão e fouling por depósito de sais, o que seria extremamente 

prejudicial para a operação e vida útil da máquina (MULLENIX et al., 1996). Para 

evitar esse inconveniente, as torres de lavagem cáustica possuem uma seção de lavagem 

com água acima da seção de soda forte. Essa região normalmente conta com 3 a 5 

pratos para garantir o contato e a transferência de massa (PAYNE, 2009) e recebe 

constantemente em seu topo um fluxo de água de caldeira, a mesma utilizada na 

diluição da carga fresca de soda que entra na coluna.  

Algumas torres possuem um sistema de recirculação nessa seção semelhante ao 

encontrado nas seções de soda, enquanto outras operam com apenas um passe da água; 

em ambos os casos, uma corrente dessa água já utilizada na lavagem é continuamente 

purgada para o sistema de tratamento de efluentes, de forma a manter a concentração de 

soda nessa seção inferior a 1% p/p (PAYNE, 2009). Por fim, no topo da seção de 

lavagem há, ainda, um demister, que funciona como uma barreira adicional para evitar 

que a solução siga para o processo com o gás.  

As seções de lavagem com água das torres de soda possuem ainda uma função 

secundária de resfriamento do gás. Esse resfriamento facilita a compressão subsequente 

e sua deficiência serve como um indicativo de problemas na seção de lavagem: caso 

haja elevação na temperatura do gás na saída da torre sem elevação da temperatura na 

entrada, pode-se suspeitar de problemas na zona de lavagem que possivelmente 

culminarão no arraste de soda e resultarão em danos nos equipamentos à jusante da torre 

(HAMMOND; HAM, 2009)  

5.4 Minimização da condensação de hidrocarbonetos pesados 
 

O gás que alimenta o fundo da torre corresponde à fase gasosa do vaso de 

descarga de um dos estágios do compressor (3º ou 4º, a depender do projeto) e, 

portanto, encontra-se em seu estado saturado de equilíbrio (BLASCHKE, 2003). Isso 

quer dizer que a diminuição da temperatura proveniente do contato do gás com a 

solução cáustica em contracorrente, aliada à esperada perda de energia do gás ao longo 

do escoamento, seria suficiente para a condensação de frações de hidrocarbonetos mais 

pesados contidos no gás de carga. Esse cenário é extremamente desfavorável, tanto para 

a torre quando para o sistema de tratamento de soda gasta que recebe o efluente líquido 

da coluna: a coluna é afetada pois a condensação de hidrocarbonetos pode gerar espuma 
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e contribui para o aumento da taxa de polimerização nas seções de recirculação 

(HAMMOND; HAM, 2009), o que acarreta problemas já mencionados; já as unidades 

de tratamento de soda gasta, em geral, não são projetadas para o tratamento de 

hidrocarbonetos pesados e, portanto, a presença desses compostos pode ocasionar 

depósitos e danos diversos ao processo de tratamento e seus equipamentos 

(BLASCHKE, 2003) 

Para evitar que ocorra a condensação, o gás de carga passa por um pequeno 

trocador de calor à montante da entrada da torre que tem como objetivo superaquecer a 

corrente em 3°C a 5°C. Essa variação é uma função da temperatura do gás na saída da 

torre: caso essa temperatura seja igual ou superior à do gás na entrada do trocador, 

garante-se uma redução significativa da condensação de orgânicos na torre (PAYNE, 

2009). Além de reduzir a taxa de condensação, o aquecimento intensifica a absorção e 

as reações de remoção dos gases ácidos – no entanto, esse incremento de temperatura 

deve ser controlado, uma vez que sua elevação contribui também para a potencialização 

das reações de polimerização. Controlar a temperatura da torre entre 43°C e 54°C 

apresenta bons resultados quanto à remoção dos gases ácidos e às taxas de 

polimerização (HAMMOND; HAM, 2009) 

5.5 Separação e drenagem do fundo da torre 
 

Apesar das estratégias de projeto já mencionadas para minimizar a 

polimerização no interior das torres de lavagem cáustica, é inevitável que uma pequena 

quantidade de polímero seja formada. São normalmente encontrados polímeros com 

duas colorações: um amarelo, denominado yellow oil, e um vermelho, denominado red 

oil. De acordo com Blaschke, o primeiro é produto da polimerização via mecanismo de 

reações de dienos, enquanto o segundo, via condensação aldólica – esses fenômenos 

serão aprofundados em capítulos posteriores. Sabe-se, no entanto, que o aspecto visual 

não é suficiente para diferenciar os mecanismos, uma vez que conforme se dá o 

crescimento da cadeia de yellow oil há o escurecimento do material até chegar numa 

coloração avermelhada, quando esse polímero também passa a se chamar red oil 

(PAYNE, 2009). Essa diferença pode ser verificada na imagem abaixo:  
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Figura 5.3: Amostra contendo yellow oil e sua evolução para red oil 

 

Fonte: Adaptado de HAMMOND; HAM, 2009. 

Outro aspecto negativo também inevitável é a condensação de alguns 

hidrocarbonetos de cadeias mais longas presentes no gás. Apesar do controle já 

mencionado de pré-aquecimento, é comum verificar a existência de uma fase orgânica 

correspondente a essa condensação nas torres. 

Em função da inevitável formação de polímeros e da condensação de 

hidrocarbonetos e dos malefícios que estes podem trazer para a operação, tanto da torre, 

quanto do sistema de tratamento de soda gasta, torna-se então necessária a sua remoção 

ao longo das campanhas. Para auxiliar na remoção dessa fase orgânica, o fundo dessas 

colunas deve ser cuidadosamente projetado de forma a criar uma região onde o fluxo 

possa ser acalmado, propiciando a separação entre a solução cáustica e o óleo e 

possibilitando a remoção deste. A Figura 5.4 mostra um exemplo de como essa região 

pode ser composta:  
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Figura 5.4: Detalhe do sistema de drenagem de óleo no fundo da torre 

 

Fonte: Adaptado de PAYNE, 2009. 

No fundo da torre há uma chicana vertical que divide o compartimento em duas 

partes, cuja proporção de tamanho varia de acordo com o projeto – uma planta de 

produção de eteno dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma dessas regiões 

correspondendo a 65% do volume do fundo, enquanto a outra completa o volume total 

(PAYNE, 2009). Todo o fluxo de líquido que descende na coluna é direcionado para um 

desses compartimentos, que normalmente possui maior volume, de onde é realizado o 

bombeio de recirculação para a seção de soda fraca. Dele, devido ao acúmulo, a solução 

transborda para o outro lado da chicana – conhecido como compartimento de soda 

gasta. É nessa zona, que opera em um regime não turbulento, que ocorre a separação 

entra a solução cáustica e a fase orgânica e, devido à densidade maior da fração 

cáustica, os hidrocarbonetos e polímeros formados compõem a fase superior do líquido. 

Durante a operação, o nível desse compartimento é controlado por uma válvula 

em uma linha de fundo que envia a soda gasta para seu tratamento. Esporadicamente, 

em intervalos determinados pela experiência na operação da planta e pelo conhecimento 
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das condições de formação de polímero e condensação de hidrocarbonetos, deve ser 

realizado o procedimento de drenagem do óleo. Esse procedimento se dá com o 

fechamento da válvula citada até que haja uma elevação do nível tal que permita o 

transbordo do óleo para uma pequena repartição encontrada no topo do compartimento 

de soda gasta, como se pode ver na figura acima. A verificação da quantidade de óleo 

que deve ser drenada é normalmente realizada por um operador de campo  pela 

observação de um visor de nível in loco. A drenagem é, então, realizada para um vaso 

pela abertura de uma válvula situada em uma linha que o conecta até o pequeno 

compartimento de óleo, e é realizada até que todo o óleo seja removido (PAYNE, 

2009). Esse óleo pode ser tratado como um resíduo ou, em alguns casos, destinado de 

maneira mais nobre e com maior valor agregado, como através da combinação com 

subprodutos como gasolina ou óleo combustível, a depender de sua caracterização.  

Uma estratégia que pode ser utilizada de forma complementar às drenagens de 

óleo para evitar o acúmulo desses materiais na torre é a lavagem com um solvente, 

normalmente gasolina. Essa lavagem pode ser realizada contínua ou periodicamente, 

quando se observar o aumento da perda de carga, um sintoma característico do acúmulo 

de depósitos de polímeros nos internos da torre. A injeção do solvente se dá na linha de 

recirculação da seção de soda forte, no intuito de solubilizar os polímeros sedimentados 

nos internos da torre e otimizar sua remoção (HAMMOND; HAM, 2009). 

 Essa remoção de polímeros sedimentados é importante pois, além de resultar em 

depósitos no recheio e outros fatores mecânicos citados, a presença de partículas 

precipitadas de polímero na solução propicia a formação de emulsões. Uma vez 

formada uma emulsão na torre de soda, resultando em apenas uma fase com densidade 

única, a separação entre a fase orgânica e a cáustica fica prejudicada, afetando todo o 

sistema de drenagem e acarretando os problemas provenientes da não remoção do óleo. 

Nessa situação, o plano de tratativa deve contemplar a drenagem da torre para 

renovação de seu inventário ou o tratamento químico com utilização de rompedores de 

emulsão; em todo caso, a prevenção do problema é sempre melhor do que sua 

remediação e, além da lavagem com solvente, alguns tratamentos químicos podem ser 

realizados também como forma de mitigação. 
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CAPÍTULO VI – POLIMERIZAÇÃO EM TORRES DE LAVAGEM CÁUSTICA 

E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

Como já visto anteriormente, em uma planta de produção de eteno e propeno 

além da produção de diversas olefinas há também a de sulfeto de hidrogênio (H2S), 

devido à presença de enxofre, e de dióxido de carbono (CO2), devido à formação de 

carbono nos fornos de pirólise. Estes dois últimos precisam ser removidos da corrente 

principal do processo, pois são venenos aos catalisadores da reação de hidrogenação da 

área fria e para os das unidades de polimerização. Já que são gases muito leves e que 

não são separados pelos Knockout Drums, vasos separadores de gás - liquido 

localizados após as estações de compressão, é necessária a instalação da torre de 

lavagem cáustica para garantir que os produtos estejam dentro de especificação 

(HAMMOND; HAM, 2009). 

Dessa forma, o papel que a torre de lavagem tem no processo industrial de 

produção de olefinas leves é muito grande e o estudo sobre seu funcionamento e seus 

principais problemas se torna muito relevante para que a torre tenha um bom 

desempenho na remoção dos contaminantes. Com isso, saber a origem do enxofre e do 

dióxido de carbono é imprescindível para entender o funcionamento e os fatores críticos 

de operação da torre. 

6.1 Origem de enxofre 
 

A presença de enxofre na forma de H2S na corrente gasosa pode ter origem em 

duas fontes diferentes. A primeira provém da matéria prima utilizada nos fornos de 

pirólise, que pode conter diferentes concentrações de enxofre em sua composição e a 

segunda provém de uma adição de compostos de enxofre nos fornos de pirólise para 

evitar o mecanismo de formação de coque dentro dos mesmos.  

A nafta petroquímica é a principal matéria prima utilizada para a produção de 

petroquímicos básicos e o seu teor de enxofre varia de acordo com sua origem. A 

porcentagem de enxofre pode variar de 10 a 600 ppm, incluindo mercaptanas, sulfeto de 

hidrogênio, sulfeto de carbonila (COS) e outros compostos orgânicos contendo enxofre. 

Já GLP, etano e propano possuem teores baixos de enxofre, podendo chegar até 50 ppm 
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de enxofre em massa. É válido ressaltar que quanto mais pesado o petróleo for, mais 

quantidades de enxofre terão os produtos obtidos a partir do refino do óleo 

(HAMMOND; HAM, 2009). 

A segunda fonte de enxofre na corrente gasosa pode ser justificada pela adição 

de DMS ou DMDS nos fornos de pirólise, devido ao processo de formação de coque 

nas serpentinas do forno graças às reações de desidrogenação catalisadas pelos sítios 

ativos de níquel e ferro, constituintes do aço inoxidável das serpentinas, e que levam á 

formação de coque na superfície da mesma. Além desse mecanismo de formação de 

coque, as altas temperaturas encontradas no forno formam compostos com grandes 

cadeias carbônicas que também se depositam na superfície do metal, que leva a diversos 

problemas já abordados anteriormente.  

Portanto, para evitar o processo do coqueamento catalítico é necessária a adição 

de compostos com enxofre (quando não há presença de enxofre na corrente gasosa) para 

que ao reagirem com o ferro e o níquel presentes na superfície do metal formem uma 

camada apassivadora, que irá impedir a deposição do coque na superfície das 

serpentinas. As reações encontram-se a seguir:  

  NiO + H2S  ↔   NiS + H2O  Reação 08 

  Ni + H2S     ↔   NiS + H2  Reação 09 

  FeO + H2S  ↔   FeS + H2O  Reação 10 

  Fe + H2S     ↔   FeS + H2  Reação 11 

 Ao formar os sulfetos de ferro e de níquel envenenam os sítios de ferro e níquel, 

formando uma camada apassivadora com compostos pouco reativos (HAMMOND; 

HAM, 2009; LEITE, 2013).  

6.2 Origem do dióxido de carbono 
 

As reações de desidrogenação de compostos orgânicos levam à produção de 

coque, que é diminuída com a presença de compostos de enxofre, porém não a elimina 

como um todo, portanto há coque depositado na superfície das serpentinas. Com isso, 

durante o craqueamento térmico, devido às altas temperaturas e pressões o coque 

presente reage com a água formando monóxido de carbono e o monóxido reage 
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novamente com a água formando dióxido de carbono, como mostram as equações a 

seguir: 

  C + H2O    ↔  CO + H2   Reação 12 

  CO + H2O  ↔ CO2 + H2  Reação 13 

A formação de coque pode ser diminuída tomando os cuidados devidos, como 

manter a concentração de enxofre por volta de 100 ppm, no entanto ela não pode ser 

evitada. Logo, se faz necessário a parada no funcionamento do forno para que o 

processo de descoquemanto das serpentinas seja efetuado, o que afeta a produtividade e 

o desempenho do equipamento (HAMMOND; HAM, 2009). 

6.3 Formação do Red oil 
 

Além das olefinas e dos gases ácidos também há a formação de substâncias 

insaturadas nos fornos de pirólise, como acetonas, aldeídos, alcadienos e outros 

compostos carbonílicos. Submetidos às pressões e temperaturas de operação estes 

podem sofrer reações de polimerização e formar produtos com alto peso molecular que 

podem se instalar nas paredes da torre, nos trocadores de calor, nas tubulações de 

recirculação da soda, nos pratos ou nos recheios da torre. Essa polimerização é 

indesejada, pois leva a um mau funcionamento dos equipamentos levando à perda de 

eficiência na retirada dos contaminantes e ocasionando eventuais paradas fora do 

planejamento para limpeza e retirada do polímero formado. Além disso, a presença do 

polímero nas tubulações de recirculação de soda pode diminuir a taxa de soda 

recirculante e à formação de espuma na torre, que afeta o tratamento da água de 

lavagem por aumentar o pH e pode gerar o carreamento da soda para os compressores 

resultando na corrosão do equipamento (MULLENIX et al, 1996). 

Para a formação do polímero há dois mecanismos diferentes podendo ocorrer 

simultaneamente nas torres de lavagem cáustica. O primeiro é o da condensação 

aldólica, que consiste no ataque básico a uma carbonila formando um composto 

denominado enolato que sofre adição nucleofílica de outro composto carbonílico 

formando um aldolato que ao ser protonado pela água forma um hidróxi-aledeído, que é 

o intermediário para as reações de polimerização. Segundo Martins (2009, p. 188) o 

mecanismo de condensação aldólica catalisada por uma base é mostrado na Figura 6.1: 
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Figura 6.1 Mecanismo de condensação aldólica catalisada por base 

 

Fonte: Martins, 2009 

Após a obtenção do intermediário, o mesmo reage com compostos carbonílicos 

formando uma resina viscosa resultante de múltiplas condensações. 

As torres de lavagem cáustica possuem altas taxas de recirculação e por isso a 

soda possui um alto tempo de residência dentro da torre, o que aumenta as chances de 

obtenção de resíduos poliméricos. À medida que as reações ocorrem e o peso molecular 

do polímero aumenta a coloração do mesmo vai mudando, passando do amarelo ao 

laranja e finalmente ao vermelho, formando um lodo muito viscoso e que causa diversas 

complicações ao equipamento (MULLENIX et al, 1996). 

O outro mecanismo possível para a formação do polímero é a partir das reações 

de polimerização via radical livre (Figura 6.2), que são promovidas por substâncias 

dissolvidas na fase líquida como oxigênio, peróxidos, cloretos, metais de transição ou 

por calor. Este mecanismo é iniciado pela ação dos promotores gerando um radical livre 

formando monômeros reativos. Ao entrar em contato com outros compostos 

insaturados, a cadeia cresce e forma monômeros maiores. As reações de propagação de 

cadeia terminam quando dois radicais se encontram, resultando em polímeros de grande 

cadeia e, assim como os formando a partir da condensação aldólica, tem coloração mais 

avermelhada quando a cadeia aumenta de tamanho (HAMMOND; HAM, 2009). 
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Figura 6.2 Etapas de polimerização via radical livre 

 

 

Fonte: Adaptado de HAMMOND; HAM, 2009, 2009. 

Dessa forma, é preciso combater a formação do red oil, pois ele é um gerador de 

diversas complicações no processo podendo afetar a produtividade e a eficiência na 

retirada dos gases ácidos da torre de lavagem cáustica. Para evitar a geração do 

polímero é preciso atacar os mecanismos de geração do mesmo, tanto via condensação 

aldólica como via radical livre, pois os dois podem coexistir no processo.  

Um fator que pode potencializar a formação do red oil é a qualidade da água e 

da soda utilizada. Dependendo da origem e do armazenamento das mesmas, podem 

conter metais de transição, compostos clorados e oxigênio dissolvido, que são agentes 

oxidantes e favorecem ao mecanismo de polimerização via radical livre. Portanto, deve-

se obter matéria prima com a menor quantidade desses contaminantes, pois causam 

problemas de corrosão e polimerização na torre de lavagem caustica. Além disso, o 

armazenamento adequado da soda é essencial para que não haja contaminação por 

oxigênio dissolvido, por isso deve-se armazenar de forma a criar uma atmosfera livre de 

oxigênio.  

6.4 Tratamento para o Red oil 
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Para diminuir a produção de resíduos poliméricos dentro da torre de lavagem 

cáustica, é preciso a adição de substâncias químicas que abranjam os dois mecanismos 

existentes para a obtenção desses polímeros. Podem ser adicionados à torre de lavagem 

cáustica antipolimerizantes, que atacam e evitam as reações de polimerização, 

dispersantes, que evitam a propagação de cadeia do polímero formado ou até um 

inibidor de radicais livres (MULLENIX et al., 1996; MO et al., 2013). 

O antipolimerizante, como a hidroxilamina (NH2OH), reage com qualquer 

composto carbonílico em fase aquosa formando uma substância química estável e que 

não sofre reações de polimerização mesmo quando aquecida. O produto formando é 

uma oxima que é solúvel na soda e é retirado da torre junto com a soda gasta. A reação 

geral de um composto carbonílico para a formação de oximas é representado pela 

Reação 14 (MULLENIX et al., 1996): 

R-CH2COH + NH2OH ↔ R-CH2CHNOH + H2O  Reação 14 

Os antipolimerizantes podem atuar em qualquer ponto da cadeia de propagação 

do mecanismo da condensação aldólica, evitando que sejam formados polímeros de 

grande cadeia molecular (MULLENIX et al., 1996). 

Os dispersantes são polímeros que possuem tanto partes apolares como polares e 

são responsáveis por manter os polímeros formados dissolvidos na solução cáustica. 

Eles se prendem às partículas iniciais dos polímeros, evitando que sofram mais ataques 

aniônicos e, consequentemente, aumentem o tamanho da cadeia polimérica. Estas 

substâncias não inibem o mecanismo de condensação aldólica, porém evita que os 

polímeros precipitem. Outra característica interessante deste tratamento químico é a de 

que pode dissolver polímeros existentes no interior da torre e, assim, devolvê-los para a 

solução de soda para que sejam eliminados na purga da soda gasta (HAMMOND; 

HAM, 2009).  

No entanto, a adição de dispersantes implica necessariamente na introdução de 

outra substância química para evitar a formação em demasia de espuma dentro da torre. 

Portanto, a adição de um composto antiespumante se faz imprescindível quando há o 

tratamento químico por dispersantes, pois a formação de espuma pode acarretar diversas 

adversidades dentro da torre, que podem variar dependendo da quantidade de polímeros 

formados e das configurações estruturais da torre (HAMMOND; HAM, 2009). 
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES 

 

 Uma vez compreendidos os problemas mais comuns e recorrentes quando se 

opera uma torre de lavagem cáustica, pode-se estudar e avaliar quais os melhores 

métodos para mitigar esses inconvenientes e garantir uma operação contínua. Sabe-se 

que as maiores dificuldades enfrentadas na operação dessas torres são a polimerização e 

os seus depósitos, que diminuem a eficiência da remoção dos gases ácidos e a vida útil 

da torre e seus equipamentos acessórios, além de impactar negativamente no tratamento 

de efluentes. Em função disso, observa-se que praticamente todas as estratégias 

construtivas e operacionais são voltadas para a prevenção da ocorrência desses 

fenômenos, enquanto se assegura, concomitantemente, a especificação dos gases 

craqueados.  

 Com isso em vista, pode-se destacar alguns aspectos fundamentais a serem 

acompanhados durante a operação das torres para garantir uma campanha com o menor 

número de dificuldades possível. São elas, principalmente: temperatura, concentração e 

quantidade de soda, qualidade da água e da soda e a taxa de formação e remoção 

adequada de óleo. 

 A temperatura de entrada da torre deve ser suficientemente alta para favorecer a 

absorção e as reações entre a soda e os gases ácidos, bem como para evitar a 

condensação de hidrocarbonetos. No entanto, o controle deve ser cauteloso, uma vez 

que as reações de polimerização são beneficiadas em temperaturas altas. Com isso em 

vista, a temperatura na entrada da torre deve ser controlada em valores entre 43°C e 

54°C, a depender das dimensões da torre e da pressão do gás; além disso, como já 

mencionado, deve ser garantido que a temperatura do gás na saída da torre seja igual ou 

superior a sua temperatura na entrada do pré aquecedor. 

 A concentração de soda nas seções de recirculação também é um fator que deve 

ser controlado. Enquanto uma elevação sinaliza desperdício de soda e uma solução mais 

alcalina, com aumento da chance de formação de emulsão, a diminuição da 

concentração pode acarretar problemas como a formação de sais insolúveis, que levam a 
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incrustações, e o abatimento ineficaz dos gases ácidos. Para garantir que as seções 

estejam com a concentração de soda dentro do projeto, é comum que sejam realizadas 

amostragens periódicas desses pontos acompanhadas de possíveis ajustes na carga de 

entrada de soda fresca, seja em sua vazão total ou na razão de diluição. Valores 

adequados para as concentrações encontrados na literatura estão em torno de 2 a 4% em 

massa de soda cáustica na seção de soda fraca e, na seção de soda forte, 8 a 10%. 

 As qualidades da soda e da água utilizadas também são fundamentais no bom 

desempenho da torre. Ambos precisam estar com o menor teor possível de oxigênio 

dissolvido e metais, visto que esses contaminantes são promotores de reações de 

polimerização. Além disso, também é desejável que os teores de cloreto sejam baixos, 

uma vez que é um agente corrosivo. Para manter uma qualidade elevada na soda 

cáustica, além de adquirir o produto com as especificações adequadas, recomenda-se 

criar uma atmosfera inerte no tanque de estocagem utilizando nitrogênio de forma a 

diminuir o contato com oxigênio. Para assegurar as propriedades convenientes da água, 

por sua vez, recomenda-se utilizar água proveniente das caldeiras, uma vez que essa 

água (para geração de vapor) já recebe os tratamentos de desmineralização e remoção 

de oxigênio dissolvido. 

 A taxa de formação de óleo e polímeros na torre pode ser monitorada por meio 

de amostragem do inventário das seções de soda. Uma vez coletada a amostra, além da 

análise visual para identificação de óleo sobrenadante, pode-se realizar análises 

laboratoriais para determinar a concentração de polímeros e particulados. Esse 

acompanhamento é de extrema importância, uma vez que os resultados obtidos nessas 

análises poderão servir como base para avaliar tanto a eficiência do programa de 

tratamento químico implementado na torre quanto a operação de drenagem de 

óleo/polímeros. Ao se aplicar essa estratégia de monitoração é possível identificar o 

princípio dos depósitos de polímeros de maneira prematura, anteriormente à elevação da 

perda de carga da torre, de forma a evitar danos mais severos e custosos para o sistema. 

A condução de estudos aprofundados no intuito de identificar fatores chaves de 

operação, como os citados acima, que permitam maximizar o potencial de equipamentos 

situados na indústria faz-se cada vez mais necessária. Considerando-se a importância da 

indústria de petroquímicos básicos para a economia brasileira, com representação de 

quase um quinto da indústria do país, pode-se inferir a importância de garantir a 

operação adequada e otimizada dos equipamentos desse setor. Além de garantir a 
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especificação do produto, adotar estratégias de minimização dos distúrbios dos 

equipamentos representa redução expressiva com gastos de manutenção, o que aumenta 

a competitividade e rentabilidade das empresas do setor – e que, por fim, se traduz em 

um impulsionamento da indústria, quando se tem em foco o macro cenário.  
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