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RESUMO 

 

Devido à formulação de leis mais rigorosas com relação à preservação do meio 

ambiente, sobretudo no que diz respeito ao teor de enxofre presente nos combustíveis 

fósseis, as refinarias de todo o mundo estão sendo desafiadas a adequarem seus 

processos de refino a condições operacionais mais severas, que permita a produção dos 

derivados do petróleo de ultrabaixo teor de enxofre. Maior atenção é dada aos destilados 

intermediários, tais como a gasolina e o óleo diesel, por apresentaram vasta 

empregabilidade no setor de transporte, que é por sua vez o setor da economia que mais 

consome combustíveis fósseis. Sendo o derivado de petróleo mais consumido no setor 

de transportes e responsável por grande parcela da emissão de compostos tóxicos 

durante a queima em motores de combustão, o óleo diesel é hoje submetido a normas 

legais que limitam o teor de enxofre para 10 mg/kg, o que torna mais difícil o 

processamento do destilado, uma vez que o petróleo utilizado está cada vez mais 

pesado. Diante disso, no presente trabalho uma unidade de hidrotratamento de diesel 

oriundo de um petróleo pesado foi modelada e simulada em estado estacionário, 

utilizando o software Aspen HYSYS
®

 como ferramenta computacional, sendo avaliados 

os principais parâmetros de processos e o desempenho da unidade frente a suas 

variações, com o objetivo de determinar condições de trabalho que garantissem uma 

produção de óleo diesel com no máximo 10 mg/kg de enxofre, obtendo 

simultaneamente um alto rendimento de produção. Inicialmente foram propostas 

algumas hipóteses e as condições operacionais da unidade com base em dados relatados 

na literatura. De acordo com as condições de trabalho empregadas, foi possível atingir 

um óleo diesel tratado com 3,55 mg/kg de enxofre, 3,21 mg/kg de nitrogênio e 0,03 

mg/kg de água, alcançando uma recuperação de 81,00 m/m% dos compostos 

constituintes da faixa de destilação do óleo diesel presentes na carga da unidade. Em 

conjunto também foi analisado o gasto energético da unidade a fim de se obter uma 

estimativa da viabilidade econômica do processo, sendo constatado que as utilidades e 

as colunas conferem os maiores consumos de energia. Com base nas análises de 

sensibilidade realizadas, ainda foi possível estabelecer a relação entre os resultados 

analisados em cada seção da unidade e os parâmetros envolvidos no controle dos 

mesmos. E a partir das respostas obtidas, foi elaborada a otimização do processo a partir 

da Metodologia de Superfície de Resposta através do emprego do software Statistica, 

conferindo condições mais eficientes de trabalho, garantindo assim a produção de um 

óleo mais purificado, contendo cerca de 0,10 mg/kg de enxofre, com maior recuperação 

dos compostos do diesel (aproximadamente 85,11 m/m%), além de gerar menores 

gastos energéticos, alcançando uma redução de 16,54 % referente à simulação mantida 

nas condições padrão de trabalho. Em adição, no caso otimizado ainda foi possível 

atingir maiores valores de recuperação dos demais cortes de petróleo constituintes da 

alimentação da unidade. 

 

Palavras-chave: Diesel; HDT; HYSYS; Teor; Recuperação; Otimização. 



  

ABSTRACT 

 

Due to the development of stricter laws regarding the preservation of the environment, 

especially in relation to the sulfur content in fossil fuels, refineries around the world are 

being challenged to adapt their refining processes to more severe operating conditions, 

that they are able to product ultra-low sulfur petroleum distillates. Greater attention is 

given to intermediate distillates, such as gasoline and diesel oil, due to their extensive 

employment in the transport sector, which is the sector of the economy that consumes 

more fossil fuels. Diesel oil is the petroleum product most consumed in the 

transportation sector and accounts for a large portion of the emission of toxic 

compounds during combustion in engines, this way diesel is now subject to legal rules 

that limit the sulfur content to 10 mg/kg, which complicates the processing of the 

distillate, since the petroleum used is heavier. Therefore, in this paper a unit of diesel 

hydrotreating come from a heavy oil was modeled and simulated in steady state, using 

the Aspen HYSYS® software as computational tool, and the main process parameters 

and performance unit against their variations are evaluated, by purpose of determining 

working conditions that would ensure diesel production with a maximum of 10 mg/kg 

of sulfur, at the same time achieving a high production yield. Initially some hypotheses 

and unit operating conditions were proposed based on data reported in the literature. 

According to the working conditions employed, it was possible to achieve a diesel fuel 

treated with 3.55 mg/kg sulfur, 3.21 mg/kg nitrogen and 0.03 mg/kg water, obtaining 

81.00 wt% recovery of constituent compounds of distillation range of diesel oil present 

in the unit load. Together it was also analyzed the energy expenditure of the unit in 

order to obtain an estimate of the economic viability of the process, and it was found out 

that the utilities and columns required the highest energy consumption. Based on the 

sensitivity analysis performed, it was still possible to establish the relationship between 

the results analyzed in each section of the unit and the parameters involved in their 

control. Since the answers were obtained, the optimization of the process through the 

Response Surface Methodology by using the Statistica software was developed, 

providing more efficient working conditions, thus ensuring the production of more 

purified oil, containing about 0.10 mg/kg of sulfur, with greater recovery of the 

compounds of diesel (about 85.11 wt%), besides generating lower energy costs, 

achieving a reduction of 16.54% referring to the simulation maintained in standard 

working conditions. In addition, the optimized case was still possible to achieve higher 

recovery value of other of petroleum distillates, which were constituents of the unit 

feed. 

 

Keywords: Diesel; HDT; HYSYS; Content; Recovery; Optimization.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor de transportes é o maior consumidor dos combustíveis fósseis, como 

gasolina e óleo diesel, e consequentemente é responsável por boa parte das emissões de 

gases causadores do efeito estufa, além da crescente demanda por produtos petrolíferos 

de alto valor para suprir esse e os demais segmentos econômicos. Dessa maneira a 

preocupação com essas emissões tomou proporções acentuadas diante da comunidade 

político-científica, sobretudo com relação à emissão de poluentes de enxofre e 

nitrogênio, que uma vez queimados formam óxidos nocivos ao meio ambiente e à saúde 

humana (BRANCO, 2004; TOOSI et al., 2014). 

Atualmente a maioria dos países está adequando suas configurações políticas e 

industriais para minimizar o teor de enxofre no diesel para até 500 mg/kg. Dando 

destaque para a América do Norte, União Européia, Japão e Austrália, que já atendem a 

uma normatização de até 15 mg/kg de enxofre no diesel (UNEP, 2015). O Brasil hoje se 

insere no grupo de países que comercializam óleo diesel com até 500 mg/kg de enxofre, 

sendo apenas disponíveis para consumo final os óleos S10 (até 10 mg/kg de enxofre) e 

S500 (até 500 mg/kg de enxofre) (BRASIL, 2013; ANP, 2015). 

Então, para cumprir as normas legais aplicáveis a emissões de gases, as unidades 

de Hidrotratamento (HDT), responsáveis pela remoção dos contaminantes, estão 

ganhando mais atenção nos últimos anos, apesar de já serem conhecidas e utilizadas por 

mais de 60 anos. Regulamentações que exigem níveis extremamente baixos de enxofre 

nos combustíveis fósseis são principalmente aplicadas ao óleo diesel, por possuir o 

maior consumo no setor de transportes e ser identificado como o maior contribuinte 

para a emissão veicular de dióxido de enxofre (SO2) e de particulados (MEDEROS et 

al., 2006; MARAFI; AL-HINDI; STANISLAUS, 2007; MARAFI et al., 2007). 

Para atender a produção do óleo diesel S10, as refinarias têm ampliado as suas 

fontes de produção de gás hidrogênio a fim de garantir sua disponibilidade e utilizá-lo 

diretamente nas plantas de HDT. O processo de HDT consiste no tratamento das frações 

de petróleo com adição de H2 na presença de um catalisador a fim de remover as 

impurezas (destaque ao enxofre e nitrogênio) geralmente sob condições de elevadas 

temperatura e pressão (BOESEN, 2010; DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

De fato, a obtenção do diesel com 10 mg/kg de enxofre requer uma análise 

prévia de pontos-chave na refinaria, além do estudo experimental das configurações do 

processo. Todavia, a maioria das refinarias não processa apenas um tipo de carga, o que 
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manteria sempre suas condições de trabalho constantes, além de ser inviável a alteração 

rotineira de alguns parâmetros operacionais, visando ao atendimento das necessidades 

gerais dos produtos, frente a mudanças de carga decorridas de oscilações sazonais e de 

operações upstream, que poderiam de fato variar a qualidade e a composição do diesel 

final (MARARI; AL-HINDI; STANISLAUS, 2007). 

Ao longo dos anos, muitos esforços e capitais são gastos em função de prever as 

melhores condições para o processo de HDT, como a busca de novos catalisadores ou 

vias alternativas das reações, já que não há uma estratégia comum a todas as refinarias 

em planejar seus investimentos, cabendo a elas selecionar a opção mais econômica com 

base no conhecimento técnico, na complexidade dos processos e no balanço econômico 

de seu mercado-alvo (HU et al., 2002; STANISLAUS; MARAFI; RANA, 2010). 

Então, devido a recursos limitados para examinar o desempenho experimental da 

unidade de HDT e pela difícil caracterização do petróleo, os simuladores industriais são 

uma opção de excelente custo-benefício. Dessa maneira, o desenvolvimento de modelos 

matemáticos do processo de HDT, sobretudo com relação aos reatores, requer uma boa 

compreensão do sistema modelado, das propriedades da alimentação, das especificações 

do produto e das condições operacionais (HU et al., 2002; LIU et al., 2008). 

Portanto o propósito do trabalho é avaliar aspectos do HDT de um diesel pesado 

através da modelagem e simulação em regime estacionário de uma unidade de HDT, 

utilizando como ferramenta o simulador Aspen HYSYS
®

. O estudo se baseia em 

parâmetros experimentais e industriais relatados da literatura, incorporando as reações 

de Hidrodessulfurização (HDS) e de Hidrodesnitrogenação (HDN) e visando à obtenção 

de resultados conformes com a Resolução ANP n° 50 de 23 de Dezembro de 2013, que 

institui o limite máximo de 10 mg de enxofre/kg de diesel, e à validação dos mesmos 

por comparação com dados dispostos na literatura. 

Os objetivos específicos envolvem: 

 A determinação da composição dos pseudocomponentes e das frações de 

petróleo presentes na carga da unidade, das principais condições operacionais e 

modelos termodinâmicos e das características finais do óleo diesel; 

 A estimação de características físicas e cinéticas do catalisador mais empregado; 

 A estimação do consumo energético da unidade; 

 A realização de análises de sensibilidade; 

 O uso de ferramentas estatísticas para a otimização da unidade. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O PROCESSO DE HIDROTRATAMENTO 

2.1.1. Fundamentos termoquímicos do Hidrotratamento 

 

O processo de Hidrotratamento Catalítico (HDT) consiste na remoção de 

impurezas das frações de petróleo (nos últimos anos se estendendo à remoção de 

enxofre e de metais em frações residuais) através de seletividade das reações entre o 

hidrogênio molecular e os contaminantes. É necessária a presença de um catalisador 

adequado e operações a elevadas temperaturas e moderadas a elevadas pressões, o que o 

classifica como um processo severo, dependendo da especificação do produto final e 

das características da matéria-prima (PARKASH, 2003; JONES; PUJADÓ, 2006; DO 

BRASIL et al., 2014). 

Os principais objetivos do HDT são: remover as impurezas, tais como S, N e O, 

para o controle da qualidade dos produtos finais e para a preparação da carga de outros 

processos; remover metais (Me) em leitos catalíticos de guarda através da hidrogenação 

e decomposição de compostos organometálicos; e promover a saturação de olefinas e de 

seus compostos instáveis e a hidrogenação de aromáticos (FAHIM; ALSAHHAF; 

ELKILANI, 2010; DO BRASIL et al., 2014). 

Dependendo da seletividade do hidrogênio com os contaminantes, diferentes 

reações ocorrem durante o HDT. As reações podem ser classificadas em: 

 Hidrogenação: consiste na adição do H2 em um composto orgânico insaturado. 

Isto é, ocorre o rompimento das ligações  entre os átomos de carbono, havendo 

a saturação do composto (BARCZA, acesso em: 09 nov. 2015); 

 Hidrogenólise: consiste na clivagem do composto orgânico pela presença do 

hidrogênio, rompendo as ligações entre átomos de carbono e heteroátomos 

(BARCZA, acesso em: 09 nov. 2015). 

Nas reações de HDN, em primeira estância ocorrem as reações de hidrogenação 

(remoção das ligações insaturadas), seguidas das reações de hidrogenólise (lise das 

ligações carbono-heteroátomo), conforme mostrado na Equação 2.1. Isso decorre do 

fato que a adsorção dos contaminantes pelos catalisadores se dá através das ligações , 

iniciando o processo de hidrogenação, para posteriormente o heteroátomo ser adsorvido, 

promovendo a hidrogenólise (TOPSØE; CLAUSEN; MASSOTH, 1996). 
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 (2.1) 

Entretanto, para as reações de HDS, ainda há divergências com relação aos seus 

mecanismos, já que podem seguir vias diferentes, havendo primeiramente a etapa de 

hidrogenólise através da adsorção do heteroátomo no sítio catalítico e em seguida a 

etapa de hidrogenação, ou vice-versa, conforme indicado na Equação 2.2 (KRAUSE, 

2011). Na primeira (I), o enxofre é removido diretamente da molécula pela quebra de 

ligações carbono-enxofre, sendo essa via denominada dessulfurização direta 

(hidrogenólise). Na segunda (II), inicialmente o anel aromático sofre hidrogenação, para 

posteriormente haver a remoção do enxofre por hidrogenólise (KNUDSEN; COOPER; 

TOPSØE, 1999; BABICH; MOULIJN, 2003; BOESEN, 2010). 

  (2.2) 

Além dessas, existem diversas outras reações que se enquadram no HDT, tais 

como Hidrodesoxigenação (HDO), Hidrodesmetalização (HDM), Hidrodesalogenação 

(HDH), Hidrodesaromatização (HDA), Saturação de olefinas (HO), Hidrocraqueamento 

(HYC), Hidroisodesparafinação (HIDW), e outras. As reações de HDT são sempre 

exotérmicas e, na maioria dos casos, irreversíveis, elevando a temperatura interna dos 

reatores, e sendo necessário o controle constante da temperatura a fim de se evitar a 

desativação dos catalisadores presentes nos leitos por incineração e por formação de 

coque.(JONES; PUJADÓ, 2006; DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

(II) (I) 
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 Como S e N representam os contaminantes de maior toxidade, uma vez 

associados à emissão de SOX e NOX e ao envenenamento de catalisadores, 

exclusivamente as reações de HDS e HDN serão o foco do trabalho. 

 Hidrodessulfurização (HDS): os compostos sulfurados estão presentes numa 

gama de destilados do petróleo e são responsáveis pelas emissões veiculares poluentes, 

envenamento de catalisadores e corrosão (DO BRASIL et al., 2014). Seus diversos 

contaminantes são classificados em mercaptanas, sulfetos, dissulfetos, tiofenos, 

benzotiofenos (BT), dibenzotiofenos (DBT) e dibenzotiofenos substituídos, e a 

dificuldade de remoção segue a mesma ordem, que varia em função da estrutura da 

molécula e da localização do enxofre na mesma (BABICH; MOULIJN, 2003; JONES; 

PUJADÓ, 2006; ANCHEYTA, 2015). 

De forma geral, sua remoção ocorre via conversão dos contaminantes em H2S, 

no entanto quanto mais pesado for o destilado, maior será a composição de sulfurados 

pesados, sendo mais difíceis de removê-los. Nas frações de nafta, as mercaptanas e os 

sulfetos estão em maior quantidade, o que torna relativamente fácil o tratamento desses 

compostos. Por sua vez, nos gasóleos atmosféricos e de vácuo, a grande parte dos 

poluentes sulfurados são constituídos de tiofenos, BTs e DBTs, e por serem 

heterocíclicos aromáticos e refratários, a reação não é tão simples, devendo seguir um 

mecanismo convencional: primeiro ocorre a remoção do enxofre, e em seguida ocorre a 

saturação da olefina formada, conforme apresentado na Equação 2.3 (JONES; 

PUJADÓ, 2006; DO BRASIL et al., 2014). 

     (2.3) 

 Hidrodesnitrogenação (HDN): os compostos nitrogenados por sua vez são 

encontrados nas frações mais pesadas do petróleo em estruturas bastante variadas, indo 

desde aminas alifáticas e nitrilas até estruturas mais complexas de cinco a seis anéis 

aromáticos, sendo essas últimas predominantemente presentes nos gasóleos (DO 

BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). A HDN exige condições mais severas do 

que a HDS (pois o nitrogênio é mais associado ao anel aromático do que o enxofre), 
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sendo necessário o aumento da pressão parcial de hidrogênio, convertendo os 

contaminantes a NH3 (JONES; PUJADÓ, 2006; KRAUSE, 2011; ANCHEYTA, 2015). 

Esses compostos são responsáveis pela oxidação térmica a elevadas 

temperaturas, envenenamento dos catalisadores e instabilidade dos produtos. 

Diferentemente da HDS, no qual preferencialmente o átomo de enxofre é removido para 

depois ocorrer a saturação da olefina, na HDN de heterocíclicos aromáticos, 

inicialmente há a hidrogenação do anel e em seguida a remoção do átomo de nitrogênio 

da estrutura (Equação 2.4) (JONES; PUJADÓ, 2006; KRAUSE, 2011; DO BRASIL et 

al., 2014). 

  (2.4) 

 

2.1.2. Cinéticas do Hidrotratamento e variáveis de processo 

 

Os dados cinéticos das reações de HDT são em geral representados por equações 

de velocidade de pseudo-primeira ordem ou por equações de Langmuir-Hinshelwood 

(ANCHEYTA, 2015). Entretanto, mesmo a literatura reportando uma gama de 

resultados para os processos de HDT, é difícil se obter uma comparação significativa 

entre as diversas abordagens com relação ao melhor modelo cinético representativo das 

reações e ao reator mais eficiente devido aos dados experimentais incompletos ou pouco 

precisos, sobretudo referente à inibição (GIRGIS; GATES, 1991; JIMÉNEZ; 

KAFAROV; NUÑEZ, 2007; MARAFI; STANISLAUS; FURIMSKY, 2010 apud 

RODRÍGUEZ; ELIZALDE; ANCHEYTA, 2012). 
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As reações de HDN e HDS geralmente envolvem as etapas de hidrogenação e de 

hidrogenólise através de dois caminhos: remoção direta (DD) do heteroátomo por 

hidrogenólise e remoção indireta (ID) do heteroátomo através da hidrogenação de um 

anel aromático seguida pela quebra da ligação carbono-heteroátomo via hidrogenólise 

dos produtos intermediários. Logo a taxa de reação global pode ser expressa pela soma 

das velocidades das duas vias, uma vez ocorrendo em sítios ativos de tipos diferentes, 

sobretudo para reações de HDS (YANG et al., 2005; LIU et al., 2008; POLCK, 2010). 

Logo, Ahmad, Zhang e Jobson (2011) apresentaram o modelo de Langmuir-

Hinshelwood geral para reações de HDS proposto por Hidalgo-Vivas (1999) que 

expressa o efeito inibitório de subprodutos e contaminantes e a adsorção molecular de 

hidrogênio em sítios catalíticos distintos (a hidrogenólise ocorre em sítios do tipo  e a 

hidrogenação em sítios do tipo ) (Equação 1). 

                   

              

(  ∑      
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(          

)⏟                                
     

  

     

              

(  ∑      
               )⏟                    

     

 

(1) 

Nas reações de HDN, é necessário conhecer as espécies nitrogenadas presentes, 

podendo ser heterocíclicos básicos (B) ou não-básicos (NB), pois o mecanismo de 

reação depende da estrutura molecular e da posição do nitrogênio na molécula. Em 

compostos NBs ocorrem reações consecutivas nas quais primeiramente se processa a 

hidrogenação para formar compostos Bs, e em seguida reações de hidrogenólise, 

removendo o heteroátomo (POLCK, 2010; AHMAD; ZHANG; JOBSON, 2011; 

ANCHEYTA, 2015). Assim, Ahmad, Zhang e Jobson (2011) apresentaram o modelo de 

Langmuir-Hinshelwood geral para reações de HDN de espécies Bs proposto por Mathur 

et al. (1982), exibindo o efeito inibitório dos próprios contaminantes de nitrogênio 

durante a hidrogenação (termo de somatório no denominador) (Equação 2). 

   
    

  ∑    
    

   

 
     (2) 

Nas Tabelas 1 (Equações 3 a 14) e 2 (Equações 15 a 26) são exibidos modelos 

cinéticos de Langmuir-Hinshelwood e de leis de potência para reações de HDS e HDN 

respectivamente, podendo ser obtidos com base nos modelos genéricos e considerações. 
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Tabela 1 - Modelos cinéticos para as principais reações de HDS. 

Modelo Modelos cinéticos de HDS Finalidade/Considerações 

COTTA; WOLF-

MACIEL; MACIEL 

FILHO, 2000 

           
      

   
                                             (3) HDS através da lei de potências pela melhor representação dos dados. 

     
      

(      )(     
   

)
                                    ( ) 

Taxas de HDS segundo o modelo de Langmuir-Hinshelwood, 

considerando pressões parciais de H2 constantes e excesso de H2. 

     
      

 

(      )(     
   

)
                                   ( ) 

     
   

(      )(     
   

)
                                   ( ) 

     
   

      

                                                     ( ) 

CHOWDHURY; 

PEDERNERA; 

REIMERT, 2002 
       

         
    

 

          

                  
         

      

    

          

                ( ) 
HDS considerando a inibição por aromáticos (Ar). Ordens n = 1,6 e m 

= 0,56 para óleo diesel nas condições utilizadas. 

AVRAAM; 

VASALOS, 2003 
        

          
  

(      
             

        )
  

(   )         
  

(      
             

        )
  ( ) HDS para a combinação de dois componentes de enxofre reativos com 

inibição por H2S e por aromáticos (Ar). 

WANG et al., 2004      
           

       

(                   )(     
   

)
      

             

          

  (  ) 
HDS do dibenzotiofeno (DBT). Aproximação para baixo teor de DBT, 

alta velocidade espacial do gás, e pressão parcial de H2 constante. 

LIU et al., 2008 

       (      
     

        
      

 )             

             (      
     

        
         

     )                   (  ) 

Taxa de HDS considerando as duas vias reacionais: HDS direta (DD; 

hidrogenólise direta) e HDS indireta (ID; hidrogenação de um anel 

aromático seguida de hidrogenólise). Efeito de inibição por compostos 

nitrogenados (N) e aromáticos (Ar) na etapa de hidrogenação, 

considerando a inibição pelo H2S insignificante e excesso de H2. 

Ordens n = 0,08 e m = 0,042 conforme as condições utilizadas. 

GANGULY, 2009          (
           

              
)                

                   (12) 
HDS segundo o modelo de Langmuir-Hinshelwood. Aproximação 

para uma cinética de pseudo-primeira ordem com baixa resistência 

externa e controle pela resistência à difusão nas condições utilizadas. 

DENG; WANG; 

WANG, 2010 
        

                     
    

                               (13) 
HDS através da lei de potências para destilados pela ampla faixa de 

reatividade. Ordem n = 1,65 para óleo diesel nas condições utilizadas. 

JARULLAH; 

MUJTABA; WOOD, 

2012 

     
      

    
 

(          )
                 

      
        

      

(          )
              (  ) 

HDS segundo modelo de Langmuir-Hinshelwood para petróleo bruto. 

Avaliação em escala piloto e scale-up para reatores de leito gotejante. 

Ordens n = 1,147 e m = 0,4709 conforme as condições utilizadas. 

 



 26 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Tabela 2 - Modelos cinéticos para as principais reações de HDN. 

Modelo Modelos cinéticos de HDN Finalidade/Considerações 

COTTA; WOLF-

MACIEL; MACIEL 

FILHO, 2000 

           
      

                                                          (15) 
HDN através da lei de potências pela melhor representação dos 

dados. 

     
      

(      )(     
   

)
                                        (  ) 

Taxas de HDN segundo o modelo de Langmuir-Hinshelwood, 

considerando pressões parciais de H2 constantes e excesso de H2. 

     
      

 

(      )(     
   

)
                                       (  ) 

     
   

(      )(     
   

)
                                        (  ) 

     
   

      

                                                     (  ) 

BEJ; DALAI; 

ADJAYE, 2001 

                   
            

                           
              

    (20) 
HDN de compostos nitrogenados básicos (B) e não básicos 

(NB): 

1. Hidrogenação de NBs para formação dos Bs; 

2. Hidrogenólise dos Bs para eliminação de N produção de 

hidrocarbonetos. 
                    

                                
                          (21) 

AVRAAM; 

VASALOS, 2003 
        

          
  

(      
             

        )
  

(   )         
  

(      
             

        )
       (  ) HDN para a combinação de dois componentes nitrogenados 

reativos com inibição por H2S e por aromáticos (Ar). 

BHASKAR et al., 

2004 
                                                                   (23) 

HDN segundo modelo de pseudo-primeira ordem. Condições 

normais de operação (reação irreversível) com concentração de 

H2 na superfície do catalisador muito maior que do composto 

nitrogenado (excesso de H2). 

YANG et al., 2005      
 

    
(

      

      
 )                 

 

    
(

      

      
    )            (  ) 

HDN segundo modelo de Langmuir-Hinshelwood. Efeito de 

inibição por compostos nitrogenados (N), considerando excesso 

de H2. 

LIU et al., 2008        

      

      
                   

      

      
                           (  ) 

HDN segundo modelo de Langmuir-Hinshelwood para 

quinolina, indol e carbazol. Efeito de inibição por compostos 

nitrogenados (N), considerando excesso de H2. 

JARULLAH; 

MUJTABA; WOOD, 

2012 

           
    

                       
        

                         (26) 
HDN segundo modelo de Langmuir-Hinshelwood para petróleo 

bruto. Avaliação em escala piloto e scale-up para reatores de 

leito gotejante. 



 
27 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na Tabela 3 estão apresentas as ordens comumente consideradas para a HDS de 

diferentes cargas. 

Tabela 3 - Ordens de reação consideradas para a HDS de diferentes cargas. 

Alimentação 
Densidade a 

15 °C (g/ml) 

Teor mássico 

de S (%) 

Ordem da 

reação 
EA (kcal/mol) 

Óleo usado 0,900 0,70 1,00 19,6 

Óleo residual 0,969 1,45 1,00 24,0 

Gasóleo atmosférico – 1,47 1,65 25,0 

Óleo residual 0,964 2,90 1,00 18,3 

Gasóleo de coqueamento 0,984 4,27 1,50 33,0 

Fonte: Adaptado de ANCHEYTA, 2015. 

Rodríguez, Elizalde e Ancheyta (2012) estudaram três tipos de cinéticas de HDS 

para um gasóleo de vácuo (lei de potências para reação única, lei de potências para duas 

reações paralelas de primeira ordem e modelo de Langmuir-Hinshelwood) aplicados a 

dois modelos de reatores (pseudohomogêneo e heterogêneo unidimensionais) através da 

simulação de um reator de leito gotejante em escala de bancada, e verificaram que em 

todos os casos a diferença entre os dados simulados e os experimentais (uso de um 

catalisador de CoMo/-Al2O3) foi menor do que 5 % com relação ao teor de enxofre no 

produto final. Contudo, o melhor modelo foi o aplicado ao reator unidimensional 

pseudohomogêneo baseado em cinéticas de primeira ordem de duas reações paralelas. 

 Além de conhecer bem as taxas de velocidade das reações de HDT, a escolha 

correta, o controle adequado e o monitoramento contínuo da faixa de trabalho de cada 

variável podem reduzir os gastos e executar o mesmo serviço em condições mais 

brandas. Dentre os principais parâmetros operacionais que afetam as velocidades das 

reações, destacam-se a temperatura do leito, a pressão dos reatores (ou a pressão parcial 

de H2), a velocidade espacial (ou o tamanho do reator, ou a vazão de carga fresca), e o 

consumo de hidrogênio (ou a razão H2/carga, ou a taxa de reciclo de gás) (PARKASH, 

2003; JONES; PUJADÓ, 2006; DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

Como a maioria das reações de HDT é controlada pela cinética química, a 

elevação da temperatura irá aumentar a velocidade das reações, garantindo a maior 

remoção de contaminantes. Entretanto existem limites para essa variável, pois as 

próprias reações de HDT já são exotérmicas, elevando ainda mais a temperatura do 

reator. Desse modo, é desejável o uso de menores temperaturas enquanto se mantém a 

qualidade do produto e a elevada atividade do catalisador, pois o aumento excessivo da 
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temperatura acelera também a taxa de formação de coque, que causa a desativação do 

catalisador (SPEIGHT, 2000; DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

Normalmente, a temperatura de operação do HDT se concentra na faixa em 

torno de 280 °C a 420 °C, dependendo da natureza da carga utilizada. Contudo, durante 

os ciclos de operação o catalisador começa a perder gradualmente sua atividade, sendo 

necessário o aumento da temperatura do reator (em torno de 800 °F (428 °C)) para 

compensar a sua desativação e manter as especificações do produto (JONES; PUJADÓ, 

2006; ANCHEYTA, 2015). Todavia, para temperaturas muito superiores a esse nível a 

taxa de formação de coque se eleva, exigindo a regeneração ou o descarte do catalisador 

(PARKASH, 2003). 

Como os reatores de HDT operam adiabaticamente, o controle da temperatura de 

entrada do leito é feito através de sistemas de quench (resfriamento), que podem ser 

pela injeção de gás hidrogênio (quench convencional) ou de líquidos entre os leitos dos 

reatores, a fim de evitar seu superaquecimento. Para tanto se utiliza a temperatura média 

ponderada do leito (Weighted Average Bed Temperature – WABT) como parâmetro de 

monitoramento, que é função das temperaturas de entrada (TE) e de saída (TS), e da 

fração mássica de catalisador (Cat) de cada leito (Equações 27 e 28) (HARWELL et al., 

2003; DIETZ, 2014; DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

           
 ⁄     

 ⁄       (27) 

           ∑          
( )

     
( )

     (28) 

Jones e Pujadó (2006) consideram um reator típico de HDT com três leitos 

contendo cada 20 %, 30 % e 50 % em base mássica de catalisador, respectivamente.  

 A pressão dos reatores é uma variável definida na etapa de projeto da unidade de 

HDT, podendo ser controlada pela pressão mantida no separador de alta pressão (High 

Pressure Separator – HPS) durante a operação, também podendo ser medido através da 

pressão parcial de hidrogênio. A pressão total requerida pode variar em torno de 3 MPa 

a 21 MPa dependendo das demais condições operacionais, da qualidade da matéria-

prima e do objetivo do tratamento (DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

O uso de elevadas pressões também é desejável, pois reduz a taxa de formação 

de coque, garantindo uma maior vida útil ao catalisador; permite uma maior capacidade 

de processamento, especialmente de cargas mais pesadas; aumenta a conversão dos 
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contaminantes; converte compostos instáveis em estáveis; e melhora a transferência de 

massa. Assim é possível elevar a pressão parcial de H2 é através da razão H2/carga, 

aumentando-se a pureza do gás de reciclo (PARKASH, 2003; MEHRA; AL-

ABDULAL, 2005; ANCHEYTA, 2015). 

Outro parâmetro é a velocidade espacial que relaciona a quantidade de 

catalisador alimentada no reator com a quantidade de carga. Essa variável pode ser 

expressa em termos de volume, denominada velocidade espacial horária de líquido 

(Liquid Hourly Space Velocity – LHSV), em base mássica, denominada velocidade 

espacial horária mássica (Weight Hourly Space Velocity – WHSV), ou em outros casos, 

pode ser expressa com relação à vazão de gás, denominada velocidade espacial horária 

de gás (Gas Hourly Space Velocity – GHSV) (FOGLER, 2009; ANCHEYTA, 2015). 

Na maioria dos casos utiliza-se o LHSV (Equação 29) como parâmetro devido à 

maior facilidade de medição e à invariabilidade de valor (ANCHEYTA, 2015). As 

vazões de líquido são frequentemente medidas nas condições de 60 °F (15,6 °C), 68 °F 

(20 °C) ou 75 °F (23,9 °C), enquanto que as vazões de gás são comumente medidas em 

condições normais (0 °C e a 1 atm) ou padrão (15 °C e 1 atm) (JONES; PUJADÓ, 

2006; FOGLER, 2009; DO BRASIL et al., 2014). 

      
  

⁄  
      

    
⁄     (29) 

Como o LHSV é inversamente proporcional ao tempo médio de residência, sua 

redução acarreta num aumento do tempo disponível para que a reação se processe, 

aumentando a severidade do processo e a conversão dos contaminantes, desde que não 

haja limitações termodinâmicas, elevando a eficiência do processo (DO BRASIL et al., 

2014; ANCHEYTA, 2015). 

Por isso, o parâmetro é frequentemente empregado para comparar a atividade de 

diferentes catalisadores e estimar a quantidade adicional de catalisador para aumentar a 

eficiência (SPEIGHT, 2000). Usualmente os valores de LHSV variam bastante podendo 

ser empregados numa ampla faixa em torno de 0,2 h
-1

 a 8 h
-1

, dependendo da carga do 

sistema (JONES; PUJADÓ, 2006). 

Com relação à razão H2/óleo, trabalhar a elevadas quantidades de H2 é bastante 

desejável, devendo-se introduzir no sistema quantidades superiores à quantidade 

estequiométrica necessária, conferindo elevadas pressões parciais de H2, e assegurando 

altas conversões, redução do depósito de coque, e redução da temperatura de início de 
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campanha, além de favorecer a difusão do H2 ao sítio catalítico. (SPEIGHT, 2000; DO 

BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

Apesar de essa razão ser bastante variável, admitindo valores em torno da faixa 

de 50 Nm³/m³ a 675 Nm³/m³, usualmente se emprega no mínimo quatro vezes a 

quantidade de H2 consumido (estequiométrico) (JONES; PUJADÓ, 2006). Essa razão é 

calculada pela Equação 30, e pode ser alterada pela mudança do grau de pureza do H2 

no gás de reciclo, pelo aumento da vazão de H2 de reposição (make-up) e pelo aumento 

da vazão de gás de reciclo se houver disponibilidade de H2 (DO BRASIL et al., 2014). 

               
                                      

                                             
    

   

   
 (30) 

A reposição de H2, ou consumo de H2, também é um parâmetro importante, 

sendo propulsor da mudança da taxa de circulação do gás. Esse parâmetro consiste no 

somatório do hidrogênio utilizado nas reações envolvidas no tratamento da alimentação 

(consumo químico) e do dissolvido (equilíbrio líquido-vapor), desprezando as perdas 

mecânicas, podendo ser calculado a partir do balanço mássico de H2 em torno dos 

reatores e variar de 100 Scf/bbl a 2000 Scf/bbl (CASTAÑEDA; MUÑOZ; 

ANCHEYTA, 2011; ANCHEYTA, 2015). Na Tabela 4 são expostas as faixas 

operacionais típicas das variáveis do HDT em função do tipo da carga. 

Tabela 4 - Condições operacionais típicas do HDT. 

Tipo da 

carga 

Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(psig) 

LHSV 

(h
-1

) 

Consumo de H2 

(Scf/bbl) 

Razão H2/óleo 

(Sm³/m³) 

Nafta 280 – 425 200 – 800 1,5 – 5,0 100 – 700 36 – 48 

Gasóleo 340 – 425 800 – 1600 0,5 – 1,5 300 – 800 36 – 48 

Resíduo 340 – 450 2000 – 3000 0,2 – 1,0 500 – 2000 12 – 24 

Fonte: Adaptado de HEINRICH; KASZTELAN, 2001 apud FAHIM; ALSAHHAF; ELKILANI, 

2010; ANCHEYTA, 2015. 

 Elfghi e Amin (2013) realizaram um estudo do efeito conjunto das principais 

variáveis sobre a reação de HDS na presença de um catalisador de CoMo/-Al2O3 

através de um planejamento fatorial 2
3
 + 8 e da Metodologia de Superfície de Resposta 

(MSR), e notaram que o aumento da temperatura teve maior influência sobre a 

conversão da reação, seguido do aumento da pressão e da redução do LHSV. 
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2.1.3. Seleção de catalisador e reatores de leito fixo 

 

Todos os processos de HDT empregam catalisadores, cuja função é capacitar o 

hidrogênio a se combinar com os compostos presentes na carga a fim de ser inserido na 

molécula e remover os contaminantes. Os catalisadores utilizados no HDT consistem 

em duas partes: a fase ativa, que são metais ou óxidos metálicos (frequentemente Ni, 

Cu, Co, Cr, Zn, Fe, Pd, Rh, Ru e Pt) cuja combinação confere atividade, seletividade e 

maior tempo vida útil ao catalisador, e o suporte, que são sólidos de alta porosidade 

(geralmente alumina (Al2O3) e zeólitas (óxidos de silício e alumínio)) capazes de 

suportar condições severas de temperatura e pressão, em geral encontrados na forma de 

esferas ou extrudados (PARKASH, 2003; BARCZA, acesso em: 04 dez. 2015). 

 Os catalisadores de NiMo e CoMo são os preferidos, além de serem baratos, 

altamente seletivos, fáceis de regenerar e resistentes à desativação (ANCHEYTA, 

2015). O suporte de alumina ainda confere ao catalisador elevada estabilidade, sítios 

ativos básicos e ácidos, elevada área superficial e porosidade, e pode ser conformada no 

padrão desejado (JONES; PUJADÓ, 2006; STANISLAUS; MARAFI; RANA, 2010). 

Os catalisadores de CoMo foram primeiramente empregados para a HDS e 

algumas reações de HDN e HDM, permitindo o tratamento de diversas cargas. Apesar 

de possuir a maior atividade entre os catalisadores na dessulfurização, atuam melhor sob 

condições de baixas pressões e sua atividade de hidrogenação é a mais baixa, garantindo 

menor consumo de H2 para a remoção do enxofre, no entanto baixo desempenho nas 

reações de HDN. Por sua vez, os catalisadores de NiMo possuem alta atividade em 

condições severas de pressão e são bastante aplicados para a HDS, mas primordialmente 

para a hidrogenação e HDN, e em alguns casos para a HDM, tratando diversas cargas. 

Devido sua maior atividade para as reações de HDN, os catalisadores de NiMo são 

frequentemente utilizados também no craqueamento e na saturação, além de, pelo fato 

de possuírem alta eficiência de hidrogenação, mitigarem os agentes precursores de 

incrustações que causam queda de pressão e má distribuição de líquido devido à 

formação de caminhos preferenciais nos leitos (JONES; PUJADÓ, 2006; SHOKRI; 

ZARRINPASHNE, 2006; BOESEN; 2010; ANCHEYTA, 2015) 

Caso seja desejável que o catalisador apresente uma excelente atividade em 

diversas condições operacionais, usualmente são empregados os catalisadores de 

NiCoMo, possuindo propriedades intermediárias entre o CoMo e NiMo, apesar de 
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serem raramente utilizados. Os catalisadores de NiW, por sua vez, têm atividade de 

hidrogenação superior aos de NiMo e CoMo, porém são pouco utilizados no HDT por 

terem baixa atividade a níveis de pressão aplicados aos processos de HDT e devido ao 

elevado custo, sendo melhor empregados em processos de hidrocraqueamento (melhor 

atividade em reações de HYC) (JONES; PUJADÓ, 2006; ANCHEYTA, 2015). 

Knudsen, Cooper e Topsøe (1999) avaliaram as diferenças de atividade entre os 

catalisadores de CoMo e NiMo na reação de HDS do dibenzotiofeno e dibenzotiofenos 

substituídos a fim de se produzir o diesel com ultrabaixo teor de enxofre. O NiMo se 

tornou mais ativo quando praticamente todos os compostos heterocíclicos foram 

removidos, a partir deste ponto, o catalisador apresentou maior atividade do que o 

CoMo. E assim como citado por Jones e Pujadó (2006), em condições de baixas 

pressões e altas temperaturas, o catalisador de CoMo foi melhor que o de NiMo. 

Já Bataille et al. (2000), analisando as reações de HDS de DBT e de 4,6-

dimetildibenzotiofeno (4,6-DMDBT) compararam a atividade de catalisadores 

Mo/Al2O3 promovidos (por Co e Ni) e não-promovidos, e observaram que suas 

diferenças de reatividade não se devem aos efeitos estéricos sobre a adsorção na 

superfície catalítica, mas sim às cinéticas químicas. Além disso, notaram que, apesar das 

reações desses compostos ocorrerem por duas vias (DD e ID), considerando que a 

hidrogenólise e a hidrogenação ocorrem em tipos de sítios distintos, a clivagem da 

ligação C–S foi a etapa limitante da reação para ambos os compostos e para ambos os 

catalisadores. Além disso, concordaram com Kabe, Ishihara e Zhang (1993) ao afirmar 

que no tratamento dos DMDBTs um dos possíveis motivos da baixa reatividade foi o 

efeito estérico, dificultando a via de hidrogenólise direta (DD), uma vez que os MDBTs 

(metil-dibenzotiofenos) e os DMDBTs podem ser adsorvidos através das ligações  dos 

anéis aromáticos mais facilmente que o DBT. 

Segawa, Takahashi e Satoh (2000) prepararam um catalisador de Mo/TiO2–-

Al2O3 por deposição química de vapor utilizando TiCl4 como agente precursor e 

avaliaram sua performance com relação à conversão de compostos refratários de 

enxofre, como DBT, 4-MDBT e 4,6-DMDBT. Os autores observaram que as taxas de 

conversão para esse catalisador foram muito maiores que os obtidos pelo catalisador 

comercial de Mo/Al2O3, e a rota de HDS indireta por hidrogenação seguida de 

hidrogenólise foi preferencial frente a rota de HDS direta por hidrogenólise. Além disso, 

perceberam que o TiO2 aumentou o número de sítios ativos do catalisador, porém a 

interação do Mo com suporte de TiO2–Al2O3 era menor em comparação ao de Al2O3. 
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Bej, Dalai e Adjaye (2001) estudaram a reação de HDN de compostos 

nitrogenados não básicos frente ao catalisador de NiMo/Al2O3 e notaram que a taxa 

reacional é muito menor nesses compostos do que nos nitrogenados básicos, 

necessitando de severas condições de temperatura e LHSV no tratamento de óleos 

pesados, além de observarem que a hidrogenação é a etapa limitante do processo. Ho 

(2003) observou que a atividade de um catalisador de RuS2 é muito maior que com a do 

catalisador comercial CoNiMo/Al2O3–SiO2 na HDS de destilados intermediários, 

podendo reduzir significativamente o teor de enxofre a baixas pressões, indicando que 

não existem limitações cinéticas das reações de HDS nessas condições. Além disso, 

afirmaram que possivelmente o efeito estérico também não é um fator muito influente 

sobre esse catalisador quanto é sobre um catalisador de MoS2. 

Por sua vez, Yang et al. (2005) notaram que os compostos nitrogenados 

afetaram a conversão de HDS frente o catalisador de NiMo/Al2O3, e observaram que a 

conversão de compostos nitrogenados foi mais eficiente a baixas temperaturas. Por 

outro lado, as reações de HDS atingiram maiores conversões a temperaturas mais 

elevadas, sendo convertidos primordialmente pelo caminho da hidrogenação, apesar de 

ser inibido pelos compostos nitrogenados que eram adsorvidos preferencialmente nos 

sítios de hidrogenação. 

Já Fujikawa et al. (2006) avaliaram a reatividade da HDS frente catalisadores de 

CoMo/Al2O3 impregnados com fósforo e ácido cítrico monohidratado e alcançaram uma 

produção de diesel leve com teor de enxofre < 10 mg/kg utilizando uma planta de HDT 

projetada para produção de diesel S500 (500 mg/kg de enxofre). 

Já Leyva et al. (2012) avaliaram o efeito do suporte catalítico sobre a atividade 

do catalisador nas reações de HDS, HDN, HDA e HDM e verificaram que à medida que 

se aumentava a quantidade de sílica no catalisador de NiMo/Al2O3–SiO2, maior era a 

porosidade e menor a área superficial do catalisador, alterando assim a quantidade de 

sítios ácidos de Brønsted e Lewis de fraca a média acidez. Além disso, o aumento de 

sílica afetou a interação do Mo e Ni com o suporte, mudando significantemente a 

dispersão e causando a produção de cristais de MoS2. 

Além da composição do catalisador, o tamanho e o formato da partícula também 

influenciam a conversão dos contaminantes e nas propriedades do catalisador. 

Macías e Ancheyta (2004) verificaram que à medida que se aumenta a área 

superficial das partículas, menores são os gradientes de concentração entre o seio do 

líquido e a superfície do catalisador, indicando uma menor resistência à transferência de 
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massa externa. Observaram uma redução dos gradientes de concentração no interior dos 

poros para partículas de maior razão Área/Volume (Sp/Vp), exibindo maiores fatores de 

efetividade e minimizando a resistência à difusão no interior do poros. Assim o aumento 

do número de lóbulos das partículas favorece o aumento da área, pois eleva a razão 

Sp/Vp. Além disso, os autores mostraram que o aumento da efetividade do catalisador 

também ocorre reduzindo o tamanho da partícula, concordando com Boesen (2010). 

Oyekunle, Ikpekri e Jaiyeola (2005) analisaram o efeito do tamanho dos poros 

do catalisador e notaram que partículas catalíticas macroporosas possuem mais de um 

ano de vida útil comparadas às microporosas e randômicas (poros irregulares). 

O reator utilizado confere também um importante parâmetro. De modo geral, os 

reatores de HDT atuam de modo muito semelhante, mas diferem em alguns aspectos 

técnicos. Geralmente são divididos em quatro grupos: leito fixo (FBR), leito móvel 

(MBR), leito expandido ou ebuliente (EBR) e leito de lama (SBR) (FURIMSKY, 1998). 

Dentre eles, destaca-se o FBR, comumente utilizado em processos contínuos de HDT. 

Os reatores de leito fixo (FBR) são modelos de colunas empacotadas e os mais 

comuns em processos contínuos de HDT, por serem de fácil operação, podendo ser 

empregados também no tratamento de cargas pesadas (FURIMSKY, 1998; 

ANCHEYTA, 2015; BARCZA, acesso em: 04 dez. 2015). Nessas cargas ocorre uma 

operação trifásica, sendo os reatores denominados reatores de leito gotejante (TBR), em 

quais o catalisador se encontra estacionado, enquanto que as fases líquida (dispersa) e 

gasosa (contínua) escoam geralmente de modo concorrente e descendente 

(ANCHEYTA et al., 2002; DO BRASIL et al., 2014). 

Em alguns casos esses reatores podem operar em contracorrente (nova 

tecnologia), uma vez que esses sistemas promovem uma remoção seletiva de 

subprodutos que atuam como inibidores, além de proporcionarem uma grande área 

superficial por unidade de volume (MEDEROS; ANCHEYTA; CHEN, 2009).  

Os TBRs podem operar em diversos regimes (spray, gotejante, pulsante, bolhas) 

e o mecanismo de transferência de massa associado a esses reatores considera 

desprezível a resistência no filme gasoso (DUDUKOVIC; LARACHI; MILLS, 1999; 

BHASKAR et al., 2004). Além disso, em reatores comerciais é desejável se trabalhar 

em condições de escoamento que evitem ou reduzam as resistências à transferência de 

massa, assim usualmente a resistência ao escoamento líquido próximo às paredes do 

reator é menor do que centro, provocando um aumento na dispersão axial por diferença 

de velocidade. Para valores da razão entre o comprimento do reator e o diâmetro da 
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partícula superiores a 100, a dispersão axial é negligenciável (ANCHEYTA et al., 2002; 

MACÍAS; ANCHEYTA, 2004). 

Devido à elevada concentração de contaminantes e demanda de H2 para 

tratamento é comum o uso de esquemas de reatores de leito gotejante de pequenos 

diâmetros e multileitos (geralmente 2 a 3 leitos) em série dispondo de sistemas de 

resfriamento por injeção (quench) de gás H2 ou líquido ou por trocadores de calor entre 

os leitos para evitar superaquecimento, promovendo a remoção de parte do calor gerado 

durante as reações (Figura 1). O número de estágios e de leitos depende das 

propriedades da matéria-prima e das especificações do produto final. Em alguns casos 

também há um separador gás-líquido entre os reatores, especialmente para tratamento 

de destilados médios ou frações instáveis, que necessitam de mais de um estágio 

(reator) (DO BRASIL et al., 2014; BARCZA, acesso em: 04 dez. 2015). 

 
Figura 1 - Modelos de reatores tipo FBR e TBR para o HDT. Sistema de 

resfriamento: esquemas A, C e D – trocador de calor; esquema B – quench. 
Fonte: BARCZA, acesso em: 04 dez. 2015. 

Hlavácek (1982) apud Carelli (2008) e Salvatore et al. (2005) citaram que os 

reatores de leito fixo adiabáticos podem ter sua dinâmica descrita através de modelos de 

reatores de mistura perfeita (CSTR) do tipo célula dispostos em série, considerando as 

dispersões axiais de massa e de calor no leito, os fenômenos de difusão de massa e de 

transmissão de calor entre o seio do líquido e a superfície do catalisador. 

 Mederos, Ancheyta e Chen (2009) avaliaram o efeito de três fenômenos 

referentes à transferência de massa em reatores TBRs em escala laboratorial e em planta 

piloto e descreveram as características principais dos reatores TBRs e SBRs, 

comparando-os aos reatores de escoamento pistonado (PFR) e de mistura perfeita 

(CSTR). Os pesquisadores observaram que os TBRs exigem o uso de partículas 
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pequenas e comprimentos suficientemente adequados para a conversão, e que a tensão 

superficial se tornou um fator mais influente do que o escoamento líquido. Por outro 

lado, observaram que a não uniformidade da molhabilidade das partículas catalíticas de 

pellet teve maior efeito sobre o sistema do que o desvio do escoamento pistonado, o 

fluxo nas paredes e a resistência à transferência de massa líquido-sólido. Diante disso, 

os gradientes intrapartículas e interfásicos não foram considerados fatores limitantes 

para a determinação da cinética real, pois os coeficientes de transferência de massa nos 

TBRs são comumente elevados e não limitantes.  

 

2.1.4. Descrição do processo de HDT de diesel 

 

Com relação ao óleo diesel, os processos de HDT podem possuir alguns detalhes 

diferentes entre si, uma vez que sua composição química é extremamente variada, bem 

como sua ampla faixa de Ponto de Ebulição Verdadeiro (PEV) e sua densidade, 

podendo ser inserido em diversas classes de óleo. As unidades de HDT de diesel são 

frequentemente divididas em duas seções: a seção de reação e a seção de separação e 

purificação dos produtos (JONES; PUJADÓ, 2006; DO BRASIL et al., 2014). Está 

apresentado na Figura 2 o fluxograma simplificado de uma unidade de HDT de diesel. 

 
Figura 2 - Fluxograma simplificado de uma unidade de HDT de diesel. 

Fonte: Adaptado de FAHIM; ALSAHHAF; ELKILANI, 2010. 
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Na seção de reação (ou de reatores) ocorrem as principais transformações dos 

reagentes em subprodutos de mais fácil remoção do diesel. É constituída por reatores 

multileitos catalíticos dispostos em série, geralmente são do tipo leito gotejante (TBR) e 

empregam-se catalisadores de NiMo/-Al2O3 ou CoMo/-Al2O3. 

O diesel é alimentado na unidade na pressão de reação (em torno de 6 MPa a 14 

MPa para unidades severas de HDT de derivados médios), sendo misturado com a 

corrente de H2 fresco (make-up) (com 96 % a 99,9 % de pureza dependendo da fonte) e 

a corrente de reciclo de H2 da unidade. A partir deste ponto, a mistura é dirigida ao pré-

aquecimento por trocadores de calor seguidos de um forno pré-aquecedor (PARKASH, 

2003; KRAUSE, 2011; DO BRASIL et al., 2014; ANCHEYTA, 2015). 

Uma vez atingida a temperatura da reação, que pode variar de 340 °C a 425 °C 

para gasóleos, os reagentes são alimentados no reator, que operam com VE de 

aproximadamente 1 h
-1

. Com o objetivo de controlar a temperatura dos reatores, usa-se 

sistemas de resfriamento entre os leitos, denominados quench. O quench é uma 

estratégia de injeção de gás hidrogênio ou de líquido para reduzir a temperatura dos 

leitos (DO BRASIL et al., 2014; DIETZ, 2014; ANCHEYTA, 2015). 

Após a seção de reação, o efluente obtido é conduzido à seção de separação e 

purificação de produtos, onde ocorrem processos físicos responsáveis pela separação 

entre os produtos das reações e o excesso de H2, e pela remoção dos contaminantes 

hidrotratados do diesel (AHMAD; ZHANG; JOBSON, 2011; DO BRASIL et al., 2014). 

O efluente obtido da seção de reação atinge temperaturas muito altas, podendo variar de 

350 °C a 400 °C, necessitando ser resfriada. Então o mesmo é resfriado a temperaturas 

em torno de 200 °C através da troca térmica com a mistura carga-H2 na bateria de 

trocadores seguida de uma injeção de água, objetivando solubilizar o H2S e NH3 para 

minimizar a formação de incrustações de sais e a corrosão nos equipamentos 

(PARKASH, 2003; KRAUSE, 2011; DO BRASIL et al., 2014). 

Depois de resfriado, o efluente passa pelo vaso separador de alta pressão (High 

Pressure Separator – HPS) ou também conhecido como vaso separador de alta pressão 

a quente (Hot High Pressure Separator – HHPS), que opera na mesma pressão da seção 

de reatores para remoção da solução amoniacal, e separação das fases gasosa, e líquida 

orgânica (PARKASH, 2003; AHMAD; ZHANG; JOBSON, 2011). A partir daí são 

propostas diversas configurações para o destino das correntes obtidas no HPS. 

Alguns autores afirmam que a injeção de água de lavagem deve ocorrer na fase 

gasosa, seguida de um resfriamento até cerca de 40 °C e um vaso separador de alta 
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pressão a frio (Cold High Pressure Separator – CHPS), extraindo uma solução de sais 

de amônio, e obtendo uma nova fase gasosa contendo H2 e H2S e uma nova fase líquida, 

que é misturada à fase líquida obtida no HPS. 

A mistura líquida segue para o vaso separador de baixa pressão (Low Pressure 

Separator – LPS) (AHMAD; ZHANG; JOBSON, 2011; KRAUSE, 2011; DU et al., 

2015). O gás produzido no LPS é enviado ao sistema de recuperação de C3 e C4 

(FAHIM; ALSAHHAF; ELKILANI, 2010), enquanto o líquido é destinado à torre 

retificadora, que opera também a baixas pressões, da ordem de 7 kgf/cm² (0,6865 MPa) 

(Figura 3) (KRAUSE, 2011). 

 
Figura 3 - Esquema típico de um processo de HDT de diesel. 

Fonte: Adaptado de MEYERS, 2004. 

  Outros autores sugerem que o líquido produzido no HPS siga direto para o LPS 

com um condensador intermediário (DO BRASIL et al., 2014), no qual o gás formado é 

destinado ao sistema de recuperação de C3 e C4 (Figura 2) ou também misturado ao gás 

produzido no HPS para remoção de gases ácidos, conforme proposto por Ramírez et al. 

(2004) e Castañeda, Muñoz e Ancheyta (2011), e apresentado na Figura 4. 

 
Figura 4 - Esquema de uma planta piloto de HDT de diesel. 

Fonte: Adaptado de Ramírez et al., 2004. 
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Na coluna retificadora (ou estabilizadora), o líquido do LPS é fracionado para a 

remoção de compostos leves e H2S ainda dissolvidos no diesel, produzindo geralmente 

gás ácido (destinado à recuperação de C3 e C4), água ácida, nafta instável e diesel 

tratado (DO BRASIL et al., 2014).  

O gás produzido nos tanques de separação, se necessário, pode ser destinado à 

purificação através de absorção de amina (frequentemente se usa a dietanolamina 

(DEA)), dependendo dos teores de gases ácidos ainda presentes, a fim de produzir o gás 

doce e evitar o reciclo de elevadas quantidades de H2S para a seção de reação 

(PARKASH, 2003; KRAUSE, 2011). 

O gás doce rico em H2 é então em parte comprimido e reciclado (tentando-se 

manter o teor de H2S na faixa de 0,5 % e 7 % em volume) como gás de quench e para a 

mistura com a carga, e a outra parcela é purgada, podendo-se destinar a um processo de 

purificação de hidrogênio, como o processo de adsorção (Pressure Swing Adsorption – 

PSA), que produz H2 com elevada pureza a ser reciclado para o início do processo e gás 

combustível (DIETZ, 2014; ANCHEYTA, 2015). 

 

2.2. MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO HDT DE DIESEL 

 

Os simuladores resolvem modelos matemáticos estacionários ou dinâmicos, 

dependendo das necessidades de projeto, desenvolvidos com base nos princípios 

fundamentais das leis de conservação de massa e de energia (ARCE-MEDINA; PAZ-

PAREDES, 2009), e também na engenharia de custos. Esses softwares permitem a 

determinação das variáveis que mais afetam o desempenho dos processos. 

Com relação aos processos petrolíferos, os simuladores frequentemente fazem 

uso dos pseudocomponentes (PSCs) para caracterizarem os diferentes tipos de petróleo 

e seus derivados, contudo os modelos empregados requerem dados experimentais 

detalhados e precisos de composição e de equilíbrio de fases que podem ser obtidos 

através de técnicas analíticas de cromatografia e espectroscopia com o intuito de definir 

as propriedades dos fluidos (JANKOVIC, 2005). 

Para o HDT de diesel, a necessidade de produzir esse derivado do petróleo com 

níveis muito baixos de enxofre (< 10 mg/kg) resultou na busca pelo desenvolvimento de 

simuladores que representassem os parâmetros operacionais da unidade real de HDT e 

que sejam capazes de prever os efeitos das propriedades da carga e das condições de 
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processo sobre o teor desse contaminante no diesel, requerendo um bom conhecimento 

sobre a caracterização do produto, os dados de processo e os modelos cinético (HU et 

al., 2002). Contudo, a maioria dos trabalhos relatados na literatura faz referência à 

modelagem e simulação apenas das cinéticas e dos reatores de HDT, frequentemente 

utilizando modelos para reatores de leito gotejante (TBR), cujos modelos consideram a 

operação isotérmica empregando cinéticas pseudohomogêneas ou heterogêneas com 

fluxo pistonado para as fases gás e líquido (DUDUKOVIC; LARACHI; MILLS, 1999). 

Bhaskar et al. (2004) afirmaram que, devido a diversas diferenças entre os 

reatores em planta piloto e os reatores industriais, a tarefa de correlacionar os dados 

entre as duas plantas era bastante difícil. Dessa maneira, os modelos matemáticos 

serviam para simular o desempenho dos reatores de planta piloto, e a partir disso 

realizar o scale-up e prever o comportamento dos reatores em escala real. Diante disso, 

os autores utilizaram dados gerados de um reator TBR de planta piloto para estimar os 

parâmetros dos modelos cinéticos de Langmuir-Hinshelwood e de leis de potência das 

diversas reações de HDT de diesel, e em seguida foram empregados para simular o 

desempenho de um reator de uma planta piloto frente a diversas condições operacionais. 

Foi realizado o mesmo procedimento com o mesmo modelo para simular o reator 

industrial a partir de dados de uma planta real. Em ambos os casos o modelo 

representou bem os dados experimentais. 

Rodríguez e Ancheyta (2004) implementaram as reações de HDN e HDA e o 

efeito da temperatura a um modelo de reator TBR que considerava apenas a reação de 

HDS para um gasóleo de vácuo. Os modelos cinéticos utilizados para descrever as taxas 

de reação foram resgatados de outros autores conforme os modelos de Langmuir-

Hinshelwood e de leis de potência. Para a determinação dos parâmetros, os 

pesquisadores utilizaram dados obtidos de um reator piloto isotérmico que operava sob 

condições industriais e catalisador comercial. A partir disso, simularam um reator 

comercial com o modelo desenvolvido, notando que o teor de impurezas no produto era 

menor no reator comercial, devido à diferença de temperatura média entre as escalas. 

De Toledo, Meyer e Maciel Filho (2005) sugeriram um modelo matemático 

dinâmico dos fenômenos de transferência de massa e de energia dentro de um reator 

TBR adiabático de HDT. Utilizaram para isso os modelos cinéticos pseudohomogêneos 

genéricos das reações de HDT propostos por Tarhan (1983), e as considerações 

estipuladas por Tarhan (1983) e Cotta, Wolf-Maciel e Maciel Filho (2000): o reator 

operava em sistema adiabático, as reações ocorriam apenas entre o hidrogênio 
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molecular dissolvido em fase líquida e os demais reagentes da carga, as variações das 

propriedades físico-químicas ocorriam durante o escoamento do fluido, adotou-se como 

insignificante a resistência à transferência de massa entre o fluido e a superfície do 

catalisador e as variações de pressão e de volume de líquido dentro do reator, o 

escoamento no interior do reator era concorrente e em fluxo descendente. Os autores 

verificaram que o modelo desenvolvido foi capaz de predizer adequadamente o 

comportamento do reator, atingindo elevadas conversões reacionais e obtendo o diesel 

conforme especificações ambientais. 

Mederos e Ancheyta (2007) avaliaram através de simulação o efeito do 

escoamento concorrente e contracorrente nos reatores TBR de HDT e perceberam que 

as operações em contracorrente atingiram maiores conversões das reações do que a 

operação em concorrente. Além disso, a transferência de massa do H2S da fase líquida 

para a fase gasosa reduz seu efeito inibitório quando em elevadas velocidades, 

concluindo que a resistência à transferência de massa interfásica não é um fator 

limitante em operações em contracorrente, e que nessas operações o balanço de energia 

deve ser incluído no modelo, pois o fluxo de gás possui efeito refrigerante. 

Segundo Murali et al. (2007) os modelos cinéticos de HDS de múltiplas rotas 

utilizados por diversos autores para simular o comportamento das plantas de HDT de 

diesel de teor de enxofre ultrabaixo (< 10 mg/kg) requerem o suporte de ferramentas 

analíticas para garantir a caracterização precisa dos componentes presentes no diesel, 

sendo portanto, um modelo cinético de única rota mais útil para a simulação e a 

otimização da planta industrial. Por sua vez, os pesquisadores desenvolveram um 

modelo cinético bifásico de única rota para a HDS de diesel com base em dados de 

reatores em escala de bancada e perceberam que tal modelo representou adequadamente 

a operação industrial com respeito à qualidade do produto, os perfis de temperatura nos 

leitos e o consumo de hidrogênio. 

Bezergianni e Kalogianni (2008) utilizaram o método de Análise de 

Componentes Principais (Principal Component Analysis – PCA) para monitorar a 

variabilidade de uma planta de HDT através de métodos multidimensionais. Os 

pesquisadores observaram que apenas quatro componentes principais de variabilidade 

eram suficientes para monitorar a planta, e que o controle da pressão e da temperatura 

era primordial para a redução da variabilidade da unidade. 

Sobre os modelos dinâmicos, Liu et al. (2008) afirmaram que a melhor maneira 

de serem resolvidos é através do método simultâneo. Esses modelos permitem a 
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simulação da interdependência entre os fatores e assim definir o comportamento de um 

sistema mais complexo, contudo os modelos dinâmicos para a simulação de processos 

industriais ainda não está bem documentada. Os autores aplicaram essa metodologia ao 

HDT de óleo leve para as reações de HDT empregando os modelos cinéticos de 

Langmuir-Hinshelwood e de leis de potência, a fim de verificar as interações dessas 

reações com as condições operacionais. Utilizaram para isso o software Vensim®, 

verificando o desempenho do processo de HDT e a influência das condições de 

processo. Os pesquisadores observaram que o modelo dinâmico proposto foi consistente 

com os dados empíricos e teóricos, e que as principais variáveis influentes foram o 

LHSV e a temperatura de entrada do reator. Entretanto, algumas variáveis não puderam 

ser investigadas por falta de dados experimentais. 

Arce-Medina e Paz-Paredes (2009) utilizaram a metodologia de redes neurais 

artificiais aplicada ao processo de HDS de nafta, utilizando dados de uma refinaria do 

México. Observaram que os resultados obtidos por tal método predisseram bem os 

dados reais de teor de enxofre final na nafta. 

Ahmad, Zhang e Jobson (2011) diferente dos demais autores elaboraram um 

novo design para todo o processo de HDT de diesel, a fim de obter um esquema de 

menor custo em face ao fluxograma convencional do processo. O esquema determinado 

pelos autores levou em consideração as diversas interações dos subsistemas, e foi 

elaborado com o propósito de analisar os efeitos das modificações das condições 

operacionais sobre os custos capitais e operacionais do processo. Contudo, os autores 

sugeriram que o trabalho deveria passar por uma análise crítica de cálculo dos custos e 

que os modelos empregados deveriam estar sujeitos a certo grau de imprecisão, 

ressaltando que o foco do trabalho era apresentar um novo esquema de processo para 

ilustrar as interações entre os subsistemas, apresentar uma concepção do processo global 

e servir de base para futuros estudos sobre a abordagem integrada do HDT de diesel. 

Dietz (2014) formulou um modelo fenomenológico para representar os reatores 

de HDT de diesel, levando em consideração a zona de quench e a desativação do 

catalisador, permitindo estimar a concentração de compostos organossulfurados no 

produto final. O modelo utilizado foi pseudoestacionário, heterogêneo, unidimensional 

e considerava apenas a reação de HDS, que adotava o modelo cinético heterogêneo de 

Langmuir-Hinshelwood proposto por Korsten e Hoffmann (1996) apud Toosi et al. 

(2014). Foram obtidas boas representações do processo industrial, determinando o perfil 

de temperatura do reator e um teor final de contaminantes razoavelmente constante. 
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Toosi et al. (2014) utilizaram o Simulink (ferramenta pertencente ao software 

MATLAB) para predizer o desempenho de um reator TBR não-isotérmico de HDT em 

escalas piloto e industrial. As reações de HDT consideradas pelos pesquisadores eram 

regidas por modelos cinéticos tanto de Langmuir-Hinshelwood quanto de leis de 

potência já reportadas por outros autores. Com base nos resultados obtidos, notaram que 

os gradientes de concentração dos compostos obtidos na simulação confirmaram a boa 

predição do perfil real desses gradientes nos reatores e a capacidade de tratamento. 

Já Du et al. (2015), assim como Ahmad, Zhang e Jobson (2011), formularam 

uma modelagem da unidade de HDT de diesel simulada no software comercial Unisim 

Design. Ao invés de simularem pseudocomponentes para caracterizar o petróleo, os 

autores preferiram utilizar o método para predição dos componentes reais da carga 

através da curva de Ponto de Ebulição Verdadeiro (PEV). A unidade de HDT e as 

propriedades termodinâmicas foram descritas pelos modelos termodinâmicos de Peng-

Robinson-Stryjek-Vera (PRSV) e Soave-Redlich-Kwong (SRK), que podem ser usados 

para simular o processo de HDT de diesel. Os resultados representaram bem a unidade 

por comparação com dados reais e o uso de compostos reais descreveu bem as reações. 

Heidari e Hashemabadi (2015) propuseram uma modelagem fluidodinâmica 

através da técnica Computational Fluid Dynamics (CFD) de reatores TBR não-

isotérmicos recheados com catalisadores trilobulares para as reações de HDS e HDA 

para prever o fenômeno de transferência de calor através do modelo multifásico 

Eulerian-Eulerian. Foram empregadas as taxas cinéticas elaboradas por Chowdhury, 

Pedernera e Reimert (2002), e depois otimizadas. Foi observado que a porosidade do 

leito afetou a diferença de temperatura radial, e em condições de paredes adiabáticas o 

reator apresentou melhor eficiência com relação a paredes isotérmicas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. BASE DO TRABALHO 

 

Com base nos estudos citados anteriormente, nota-se que grande parte se detém 

à modelagem apenas dos reatores de HDT, indicando a escassez de dados da unidade 

global, o que justifica ainda mais a aplicabilidade do presente trabalho. Assim, 

diferentemente da maioria dos trabalhos relatados na literatura, no presente trabalho, foi 

proposta a simulação da unidade de HDT, utilizando uma carga de óleo diesel oriundo 

de um petróleo de baixo grau API (American Petroleum Institute), rico primordialmente 

em contaminantes de enxofre e de nitrogênio, semelhante ao petróleo brasileiro do pós-

sal. 

O petróleo pesado é comumente utilizado nas refinarias do Brasil, acarretando 

assim alto impacto do ponto de vista econômico, político e social para todo o país. E 

como o óleo diesel é o produto principal obtido a partir do processamento de petróleo 

da Refinaria do Nordeste (RNEST), e responde a cerca de 70 % do volume total 

processado, garante o atendimento à demanda comercial do mercado Norte/Nordeste do 

país, substituindo importações. Esse fato confere maior importância à unidade de HDT, 

responsável pela remoção de enxofre e de nitrogênio das correntes de diesel da refinaria 

e pela produção do diesel S10 (produto final estável e com ultrabaixo teor de enxofre), 

e maior competitividade e impacto do mercado da região para a economia nacional 

(FALCÃO, 2015; REUTERS, 2015). 

Diante disso, foi tomada como base de cálculo para a modelagem do processo a 

quantidade de óleo diesel processado na RNEST. E em comparação aos trabalhos de 

Ahmad, Zhang e Jobson (2011) e de Du et al. (2015), a modelagem proposta incluiu 

algumas diferenças em contraste com a dos autores, tanto em relação à estrutura do 

fluxograma da unidade, bem como os métodos de resolução de equações e de 

determinação das propriedades físico-químicas e termodinâmicas, os compostos e as 

condições operacionais, além das devidas considerações agregadas à modelagem. 
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3.2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO DIESEL 

 

A fim de representar de modo geral o óleo diesel produzido a partir do refino do 

petróleo brasileiro, foram utilizados os dados da curva PEV de um óleo diesel pesado. 

Os dados utilizados para caracterizar os componentes do óleo diesel foram obtidos a 

partir de um óleo diesel do Kuwait, cujas características foram relatadas no trabalho de 

Marafi, Al-Hindi e Stanislaus (2007). 

De posse dos dados, o óleo diesel foi classificado pelo API (American Petroleum 

Institute) (Equação 31). Uma vez conhecida a densidade da água a 60 °F (15,6 °C), a 

densidade relativa (Specific Gravity – SG) do óleo foi determinada considerando a 

densidade do óleo diesel a 15 °C semelhante a 15,6 °C. 

     
     

  (    )
       

     

     (    )
     (    )⁄

       (31) 

 Com base nos dados de destilação do óleo diesel, foi utilizado o software Aspen 

HYSYS
®

 para a implementação da metodologia ASTM D86 (American Society for 

Testing and Materials) para determinar os pseudocomponentes constituintes do 

destilado através da curva PEV. Essa metodologia é aplicada para as destilados leves e 

médios, como combustíveis automotivos e navais, gasolina, diesel (gasóleo 

atmosférico) e outros gasóleos similares, misturas com biodiesel de até 20 %, nafta, 

querosene, etc (PARKASH, 2003; FAHIM; ALSAHHAF; ELKILANI, 2010; ASTM 

D86, 2012; DU et al., 2015). Além de definir os pseudocomponentes, também foram 

determinadas as outras frações de petróleo incorporadas ao destilado. 

 Em seguida foram definidos os contaminantes de enxofre e nitrogênio presentes 

no diesel. Como nos gasóleos atmosféricos e de vácuo predominantemente são 

encontrados tiofenos, benzotiofenos, dibenzotiofenos, dibenzotiofenos substituídos, e 

compostos aromáticos nitrogenados, como indóis, quinolinas, piridinas e carbazóis, 

foram selecionados o tiofeno e o indol como compostos representativos das famílias dos 

contaminantes de enxofre e de nitrogênio, respectivamente (MURALI et al., 2007; DO 

BRASIL et al., 2014). 
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3.3. DETERMINAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

3.3.1. Parâmetros iniciais 

 

Com base no fluxograma típico de uma unidade de HDT, na descrição do 

processo apresentada no Capítulo 2, e nas reações de HDS e HDN dos respectivos 

contaminantes (Equações 3.1 e 3.2), foram inseridos na modelagem os demais 

compostos, apresentados no decorrer desse capítulo. 

  (3.1) 

 (3.2) 

 Em seguida, foi selecionado o modelo termodinâmico de Soave-Redlich-Kwong 

(SRK) para a predição das propriedades termodinâmicas dos compostos participantes da 

modelagem e para a simulação das condições de processo. A escolha do modelo se 

baseou no fato de ser bastante recomendado para a modelagem de unidades de HDT, 

pois garante uma boa acuracidade na estimativa das propriedades termodinâmicas de 

compostos apolares, especialmente de hidrocarbonetos (presentes em maior quantidade 

em unidades de petróleo com relação aos demais compostos), e para os cálculos de 

equilíbrio líquido-vapor (ELV), além de prever bem a solubilidade do H2 em destilados 

de petróleo em comparação com outros modelos termodinâmicos (LAL; OTTO; 

MATHER, 1999; WEI; SADUS, 2000; LIN et al. 2006; MAPIOUR, 2009; 

EDWARDS, 2013; DU et al., 2015). Especificamente na subseção de absorção de gases 

ácidos por DEA foi utilizado o modelo termodinâmico Amine Package – Li-

Mather/Non-Ideal para estimar as propriedades de correntes de amina 

(GERUNDA,1981; ADAMS II; SALKUYEH; NEASE, 2014). 

 Posteriormente foram definidas as vazões de entrada das correntes iniciais 

processo, tais como a vazão de óleo diesel puro (considerando apenas os 

pseudocomponentes), de contaminantes (tiofeno e indol) e de consumo de hidrogênio 

(alimentação fresca de H2). Sabendo que a capacidade de processamento de petróleo da 
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RNEST é de 45.915 bbl/dia, e que o diesel responde a 70 % do volume total de petróleo 

(FALCÃO, 2015; REUTERS, 2015), então a alimentação de diesel 

(pseudocomponentes + contaminantes) na unidade equivale a aproximadamente 

32.140,5 bbl/dia, ou 212,9 m³/h, nas condições ambientes médias máximas da região 

Nordeste do Brasil (30 °C e 1 atm). De posse das propriedades da mistura de 

pseudocomponentes (diesel puro) e dos contaminantes, assim como os teores de enxofre 

e de nitrogênio presentes no diesel, foi possível definir a vazão molar de cada corrente, 

considerando que o diesel era constituído apenas de hidrocarbonetos, tiofeno 

(contaminantes de enxofre) e indol (contaminantes de nitrogênio) conforme é 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Parâmetros para determinação composicional do diesel. 

Compostos Fração mássica (%) 

Peso 

molar 

(kg/kmol) 

Densidade a 

30 °C e 1 

atm (kg/m³) 

Vazão 

molar 

(kmol/h) 

Tiofeno     8,45 (3,22 % S) 84,14         1054 196,28 

Indol     0,16 (187 mg/kg N) 117,15         1096 2,61 

Pseudocomponentes   91,39 241,76 886,5 738,86 

TOTAL 100,00 208,42 918 937,75 

 

 Por sua vez, o gás hidrogênio foi determinado com base no H2 de make-up para 

tornar a modelagem mais simples e permitir a manipulação indireta da razão total 

H2/óleo (DO BRASIL et al., 2014). Dessa forma, utilizou-se como parâmetro um 

consumo de H2 de make-up equivalente a 550 Scf/bbl, que é a média dos valores 

propostos por Ancheyta (2015) no HDT de gasóleos. Mantendo-se um vaso de pressão 

de gás hidrogênio sob as condições de 110 °C e 33 kgf/cm², conforme as condições 

técnicas de serviço a altas pressões da ASME (The American Society of Mechanical 

Engineers) seção VIII – divisão 1 (2007), determinou-se a vazão molar de H2 de make-

up (utilizando as propriedades do óleo nas condições padrão de 20 °C e 1 atm, e do gás 

nas condições iniciais) resultando numa vazão molar equivalente a 1,09 da vazão molar 

de H2 estequiométrico com base nas reações de HDT propostas. 

 

3.3.2. Seção de reação 

 

Após a determinação das condições de entrada dos reagentes, foram definidas as 

condições operacionais das reações A corrente de diesel foi então bombeada e a de H2 
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de make-up comprimida até a pressão da reação, estabelecida em 120 bar, e misturada 

com o reciclo de H2, sendo posteriormente destinadas à seção de reação. 

Devido à escassez de dados conclusos para a elaboração de um modelo cinético 

geral para as reações de HDT, no presente trabalho buscou-se utilizar um modelo 

cinético genérico para as reações de HDS e HDN. Foram adotadas algumas 

considerações em relação à cinética das reações e ao reator de HDT com base nos 

trabalhos/volumes de Hlavácek (1982) apud Carelli (2008); Leglise et al. (1998); 

Bataille et al. (2000); Macías e Ancheyta (2004); de Toledo, Meyer e Maciel Filho 

(2005); Jones e Pujadó (2006); Liu et al. (2008); Mederos, Ancheyta e Chen (2009); 

Rodríguez, Elizalde e Ancheyta (2012): 

 As reações de HDS podem ser expressas por cinéticas de única rota e leis de 

potência e as reações de HDN por cinéticas de leis de potência; 

 A constante de reação pode ser descrita pela Equação de Arrhenius; 

 A clivagem da ligação C–S é a etapa limitante da cinética de HDS; 

 A dessulfurização direta (DD) é a rota principal da reação de HDS, enquanto que 

a desnitrogenação indireta (ID) é a rota principal da reação de HDN; 

 Efeitos de inibição catalítica (compostos de enxofre e de nitrogênio, aromáticos, 

H2, H2S e NH3) e de desativação negligenciados (atividade catalítica constante); 

 O excesso de H2 se deve ao gás quench, fazendo com que a dependência da 

cinética considere a pressão parcial de H2 como constante; 

 Reatores TBRs operam adiabaticamente em regime estacionário, com fluxo 

concorrente e descendente de gás e de líquido; 

 Variações das propriedades físico-químicas dos compostos durante escoamento; 

 Partículas de catalisador têm tamanho e formato uniformemente distribuídos e 

são uniformemente alocadas nos reatores; 

 As reações ocorrem em fase líquida em contato com a superfície do catalisador, 

não havendo variação de volume no reator; 

 Não há gradientes interfásicos, devido à elevada vazão de gás e de líquido, e aos 

poros das partículas do catalisador serem largos e curtos, e a resistência à 

transferência de massa entre gás e líquido pode ser negligenciada; 

 Perda de carga é negligenciada em toda a unidade de HDT; 
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 Equações de estado termodinâmicas e de transporte são válidas para as reações, 

para as configurações do sistema e para o tipo de carga e de catalisador 

empregados. 

Com base nessas considerações, foram utilizadas cinéticas de pseudo-primeira 

ordem propostas por Tarhan (1983) (Equações 32 e 33) e empregadas à modelagem da 

seção de reação da unidade de HDT, sendo os reatores mantidos sob condições severas 

de 120 bar, 360 °C e LHSV de 1 h
-1

. 

                  (
      

  
)                                      (32) 

                  (
      

  
)                                     (33) 

A primeira ordem com referência aos compostos de enxofre de deve também ao 

fato do óleo diesel utilizado como base no presente trabalho ter características 

semelhantes ao óleo usado e ao óleo residual apresentados na Tabela 1, tais como a 

densidade e o teor de enxofre. Com relação ao nitrogênio, usualmente se emprega a lei 

cinética de primeira ordem para os compostos de nitrogênio. Além disso, foi empregado 

apenas o tiofeno para representar os contaminantes de enxofre, e conforme mencionado 

por Tsamatsoulis e Papayannakos (1998), frequentemente as cinéticas de primeira 

ordem são utilizadas para descrever as reações de dessulfurização para cada 

componente, apesar de a n-ésima ordem ser utilizada para o teor total do heteroátomo. 

Para a implementação do fator de efetividade () no modelo cinético foi 

necessário determinar o regime cinético do sistema. Como já havia sido considerada a 

resistência à transferência de massa entre as fases gás e líquido negligenciável, apenas 

foi necessário estimar o fator de efetividade do catalisador para cada reação. Foi então 

empregado como base um catalisador comercial de NiMo/-Al2O3 (favorável a ambas as 

reações) de formato trilobular utilizado no experimento de Macías e Ancheyta (2004). 

Outros fatores referentes ao catalisador, como a tortuosidade e o fator de constrição 

também foram considerados nesse estudo com base nos estudos de outros autores 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 - Propriedades do catalisador empregado na determinação do fator de 

efetividade. 

Propriedades do catalisador Valores 

Tipo do catalisador NiMo/-Al2O3 

Composição química em base mássica (%) 

Ni                          2,4 

Mo                          9,5 

Formato da partícula Trilobular 

Densidade da partícula (p) (g/cm³)                                 1,56 

Volume geométrico da partícula (Vp) (cm³)                                0,016 

Razão comprimento/diâmetro da partícula (Lp/dp)                        2,25 

Poros 

Área superficial específica (Sg) (m²/g)                        204 

Volume de poros (Vg) (cm³/g) 0,50 

Tortuosidade () 
a
                         4,00 

Fator de constrição (c) 
b
                         0,80 

Fonte: Adaptado de MACÍAS; ANCHEYTA, 2004; 
a
SATTERFIELD, 1975; MACÍAS; 

ANCHEYTA, 2004; MARROQUÍN; ANCHEYTA; ESTEBAN, 2005; FOGLER, 2009; 

JARULLAH; MUJTABA; WOOD, 2011; 
b
FOGLER, 2009. 

Para a determinação do , era necessário definir a área superficial das partículas 

de catalisador. Com base na Figura 5, na qual está esquematizada a geometria de um 

trilóbulo, foram deduzidas equações que relacionavam as dimensões das partículas com 

sua área superficial e seu volume (Equações 34 a 36), e os resultados comparados com 

os calculados através das equações propostas por Ancheyta, Muñoz e Macías (2005) 

que assumiram que a área lateral comum aos lóbulos é um prisma triangular equilátero. 

 

Figura 5 - Esquema geométrico de um trilóbulo. 
Fonte: Adaptado de ANCHEYTA; MUÑOZ; MACÍAS, 2005. 
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 Em seguida, definiram-se propriedades referentes à porosidade e à difusão dos 

contaminantes nos poros do catalisador pelas Equações 37 a 46 exibidas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Equações para o cálculo das propriedades internas do catalisador. 

Objetivo Equação 

Porosidade interna                                (37) 

Tamanho dos poros    
  

    
                          (  ) 

Difusividade de Knudsen (interior dos 

poros do catalisador)    
       (

 

   
)
   

           (  ) 

Difusividade molecular em líquidos 

(Correlação de Wilke-Chang) (ψB = 1 

para solventes não dissociados) 
   

 
        (     )    

  ( ) ̅  

   (  ) 

Difusividade global 
 

   
⁄   

   
⁄   

   
⁄           (41) 

Difusividade efetiva     
 

   
   

 
                   (  ) 

Módulo de Thiele    
  

  
[(

   

 
)(

    
     

    

)]

   

 (  ) 

Módulo de Thiele (para n = 1)    
  

  
[(

    

    

)]

   

   [(
 

    

)]

   

(  ) 

Fator de efetividade interno para 

partículas de formatos retangulares e 

irregulares (lóbulos) 
   

    (  )

  
                    (  ) 

Como a viscosidade é fortemente alterada pela temperatura, podendo causar 

mudança de regime cinético no sistema, foi realizada a avaliação do regime variando 

numa faixa de 200 °C a 420 °C, mantendo a pressão em 120 bar, obtendo os dados de 

viscosidade diretamente da modelagem no Aspen HYSYS
®

. 

O comprimento dos reatores foi definido pela Equação 29, tomando a vazão da 

carga líquida nas condições padrão de 20 °C e 1 atm, equivalente a aproximadamente 

211,28 m³/h, adotando um reator comercial típico de HDT (FBR ou TBR) com diâmetro 

interno de 3,048 m (ANCHEYTA, 2015). Assim, desconsiderando o volume vazio entre 

leitos, foram obtidos reatores de comprimento 28,96 m com três leitos (9,652 m e 70,43 

m³ cada leito) (próximos aos estipulados por Bhaskar et al. (2004) e Ancheyta (2015)). 

 Entre cada leito foi disposta uma corrente de quench de H2 mantida a 70 °C e 

120 bar (segundo dados de Ancheyta (2015)) oriunda do reciclo de H2. Para fins de 

simplificação da modelagem e por ser inviável determinar a pureza do H2 de reciclo, as 

correntes de quench foram consideradas puras com base no trabalho de Murali et al. 

(2007), que utilizaram correntes praticamente puras de quench de H2 (96 mol% e 99 
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mol%). A vazão de cada corrente de quench foi determinada por meio do controle 

Adjust, a fim de manter as temperaturas de entrada dos leitos a (360,0 ± 0,1) °C. 

Como não foram considerados os efeitos de inibição por H2, H2S e NH3 no 

sistema, não foi utilizado um separador gás-líquido entre os reatores, assemelhando-se 

aos fluxogramas com duplo estágio empregados por Cheng et al. (2004) para produção 

de diesel, por Juárez et al. (2010) para HDT de óleos pesados em um processo 

comercial e por Alvarez e Ancheyta (2008) para Hidrorrefino (HDR) de resíduo e Dietz 

(2014) para modelagem do HDT de diesel. E ao sair do último leito, o efluente trocou 

calor com a mistura carga-H2 sendo resfriado até 250 °C, enquanto a mistura foi 

aquecida pelo trocador de calor casco-tubo e seguida do forno pré-aquecedor, atingindo 

a temperatura de reação de 360 °C, conforme exposto na Figura 6. 

 Figura 6 - Arranjo proposto para a seção de reação. 

 

3.3.3. Seção de separação e de purificação dos produtos 

 

Após o efluente sair da seção de reação a 250 °C foi conduzido à seção de 

separação e purificação dos produtos, que é subdividida em múltiplas subseções. Assim, 

como na seção de reação, nessa seção as perdas de carga nos equipamentos foram 

consideradas negligenciáveis. Inicialmente, o efluente resultante foi destinado à 

subseção de resfriamento (ou de separação de contaminantes, ou de Split), na qual foi 
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submetido a diferentes condições de temperatura e pressão a fim de remover os 

contaminantes H2S e NH3 da fase orgânica. Essa primeira subseção foi semelhante à 

indicada por Parkash (2003); Fahim, Alsahhaf e Elkilani (2010); do Brasil et al. (2014). 

Nessa subseção o efluente foi misturado com água com o objetivo de evitar a 

formação de incrustações de sais nas paredes dos trocadores de calor, que podem 

prejudicar a troca térmica e causar corrosão nos dutos. Dessa maneira, antes de atingir 

temperaturas inferiores a 120 °C (DO BRASIL et al., 2014) a água tinha a função de 

solubilizar a maior parte do H2S e NH3, formando uma solução a ser extraída no HPS. A 

água de entrada do processo estava nas condições de 30 °C e 1 atm, sendo bombeada até 

a pressão do HPS, e assim misturada com o efluente. A vazão de água foi manipulada a 

partir do comando Adjust, utilizando como variável controlada a temperatura da mistura 

efluente-água, cujo set-point era (120,0 ± 0,1) °C. Antes de ser enviada ao HPS, a 

mistura efluente-água passou por um resfriamento complementar, atingindo 50 °C, e 

assim foi destinada ao HPS, que atuava como um vaso trifásico, separando as fases 

gasosa (rica em H2, H2S e butano), líquida (rica em hidrocarbonetos mais pesados) e 

aquosa, também denominada água amoniacal (rica em NH3 e H2S). 

Posteriormente, a fase líquida oriunda do HPS teve sua pressão reduzida até 1,5 

MPa, seguida de um condensador, mantendo-se sua temperatura em 50 °C, e então foi 

conduzida ao LPS, que consistia num tanque Flash (PARKASH, 2003; AHMAD; 

ZHANG; JOBSON, 2011; DO BRASIL et al., 2014). No LPS foram geradas mais duas 

fases: a fase gasosa, devido ao elevado teor de H2 obtido foi destinada à subseção de 

absorção de amina para permitir um maior reaproveitamento do composto, enquanto 

que a fase líquida foi conduzida à coluna retificadora. A fase gasosa oriunda do HPS 

sofreu redução de pressão até 1,5 MPa e foi misturada com a fase gasosa gerada no 

LPS, sendo a mistura encaminhada à torre de absorção de gases ácidos por amina 

(RAMÍREZ et al., 2004; CASTAÑEDA; MUÑOZ; ANCHEYTA, 2011). Na Figura 7 

está exposta a configuração proposta para a subseção de resfriamento. 
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Figura 7 - Arranjo proposto para a subseção de resfriamento. 

 Após o resfriamento, o gás ácido oriundo dos separadores líquido-vapor foi 

conduzido à subseção de adoçamento de gás (ou de absorção), sendo direcionado 

primeiramente à absorvedora de amina, a qual foi alimentada com uma carga de solução 

aquosa de dietanolamina (DEA) a 20 m/m% e resquícios de 0,07 m/m% de H2S (teor de 

H2S frequentemente utilizado devido ao reaproveitamento de amina) numa proporção de 

(Solução de DEA)/(H2S no gás ácido) de 3:1 e sob condições de mesma pressão do gás 

ácido e temperatura 10 °C acima da do gás ácido. Considerou-se uma perda de amina 

equivalente a ½ lb/mmScf (JONES; PUJADÓ, 2006; DO BRASIL et al., 2014). 

A modelagem da coluna absorvedora foi realizada através de coluna Splitter, 

devido à insuficiência de dados completos e consistentes referentes a essa subseção no 

HDT de diesel relatados na literatura, considerando assim a remoção completa de H2S e 

NH3 do gás ácido e ausência de hidrocarbonetos leves arrastados pela amina, já que os 

hidrocarbonetos constituintes do óleo diesel eram pesados, sendo a majoritariamente 

destinados à coluna retificadora. Como o gás doce produzido arrastou consigo a amina 

perdida, foi adicionado um purificador de gás para a remoção de DEA perdida, mesmo 

que em baixas quantidades. O purificador funcionou como um tanque separador gás-

líquido refrigerado, atingindo a temperatura de 20,6 °C, ajustado em função da remoção 

de DEA do gás doce. O gás purificado por sua vez atingiu elevada pureza de H2 (≈ 99 

mol%), contendo menores quantidades de impurezas, dentre elas os hidrocarbonetos, 

dos quais a maior parcela era composta por butano e etil-benzeno, e mínimos teores de 
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pseudocomponentes leves, pois maior parte dos hidrocarbonetos do diesel ficou retida 

no líquido do LPS devido ao elevado peso molar. 

Devido a isso, foi considerado que o reciclo de H2 era praticamente puro, e para 

tal admitiu-se que todo o gás doce produzido no vaso purificador era destinado ao 

processo adsortivo (PSA) (modelado a partir de outra coluna Splitter), para produção de 

gás combustível (composto majoritariamente por hidrocarbonetos) e de H2 de elevada 

pureza, que por sua vez era em parte purgada a fim de evitar acúmulo desse composto 

no sistema e a outra parcela era comprimida, resfriada e reaproveitada como reciclo ao 

início do processo e gás de quench (ANCHEYTA, 2015). O reciclo de H2 também foi 

ajustado de modo a se manter a razão total H2/óleo alimentando o sistema em (675,0 ± 

25,0) Nm³/m³ (JONES; PUJADÓ, 2006). 

A amina rica produzida foi então primeiramente aquecida em um trocador de 

calor casco-tubo com a amina pobre oriunda da coluna regeneradora, e sofreu uma 

redução de pressão até 10 psig (valor usualmente estimado para operações com 

monoetanolamina (MEA)), sendo posteriormente conduzida à coluna regeneradora 

(JONES; PUJADÓ, 2006). Não foi necessário utilizar um tanque Flash para remoção de 

hidrocarbonetos condensados e dissolvidos na amina rica, devido à ausência desses 

compostos (DO BRASIL et al., 2014). A temperatura de entrada da coluna regeneradora 

de amina atingida foi de 82,65 °C, estimada através do ajuste em função da proximidade 

do trocador de calor entre as correntes de amina de um escoamento puramente 

contracorrente, medida através do fator de correção FT da diferença de temperatura 

média logarítmica (DTML), que foi mantido a 0,8, isto é, tomando como controle a 

proximidade do trocador de calor tubo-casco em 80 % do trocador com operação 

puramente contracorrente, pois segundo Kern (1965) o limite mínimo prático para o uso 

de trocadores de calor 1-2 (um passe no casco e dois nos tubos) é de FT = 0,75 (GUT, 

2003; INCROPERA et al., 2008; RAVAGNANI; SUÁREZ, 2012; SOUZA, 2013). 

Analogamente à coluna absorvedora, a coluna regeneradora também foi 

modelada através de coluna Splitter, e para modelar os equipamentos de condensador e 

refervedor inclusos na coluna, foi implementada uma corrente de energia adicional. 

Essa coluna opera sob condições de elevadas temperaturas, contudo a temperatura da 

torre não deve ultrapassar 128 °C, sendo a temperatura do topo o fator mais importante 

para avaliar a regeneração da amina. Para valores abaixo de 100 °C no topo da 

regeneradora, a regeneração da amina não é eficiente (DO BRASIL et al., 2014). Dessa 
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forma, também utilizou-se o Adjust para atingir o valor de (100,0 ± 0,1) °C em função 

do teor de água presente no gás ácido produzido. 

A amina pobre oriunda da coluna regeneradora foi resfriada através da troca 

térmica com a amina rica. Como foi adotada uma perda de amina no sistema, foi 

necessário haver uma solução de DEA de make-up para repor além da água, a amina 

perdida. A solução aquosa empregada foi muito diluída, equivalente a 339,72 mg/kg de 

DEA nas condições ambientes consideradas. A mistura resultante foi então bombeada e 

resfriada até as condições de trabalho da coluna absorvedora. O teor de H2S presente na 

amina pobre foi calculado tomando como base o teor de 0,07 m/m% presente na solução 

de DEA alimentada na torre absorvedora após mistura com a solução de DEA de make-

up. Na Figura 8 está representado o arranjo proposto para a subseção de adoçamento de 

gás. 

 
Figura 8 - Arranjo proposto para a subseção de adoçamento de gás. 

Por sua vez, a corrente líquida advinda do LPS é direcionada à subseção de 

retificação (ou de purificação), que consistia numa coluna retificadora (estabilizadora) e 

fracionadora, cujo objetivo era produzir o óleo diesel purificado. 

A fim de não necessitar de uma coluna secadora e reduzir o consumo energético 

da unidade, não se optou em modelar e simular uma coluna retificadora a vapor, mas 
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sim com refervedor.  Dessa maneira, a coluna foi projetada tomando como estimativa 

inicial a modelagem da uma coluna Short Cut, que funciona através do método de 

Fenske-Underwood-Gililand-Kirkbride (FUGK), determinando-se os compostos chave-

leve (Light Key – LK) (composto de maior ponto de ebulição do produto de topo), 

chave-pesada (Heavy Key – HK) (composto de menor ponto de ebulição do produto de 

fundo) e a razão de reciclo para predizer a quantidade mínima de pratos teóricos, as 

razões de refluxo mínima e de operação, o número de pratos teóricos de operação e o 

prato de alimentação; parâmetros necessários para definir o projeto de uma coluna de 

destilação e garantir a separação desejada (FOUST et al., 1982). 

Dessa forma, foram definidos como os compostos LK e HK o etil-benzeno e o 

NBP 209 (pseudocomponente mais leve do óleo diesel utilizado) respectivamente, 

exigindo um teor máximo de 0,01 mol% de etil-benzeno no produto de fundo e 0,01 

mol% de NBP 209 no destilado. Foi implementado na modelagem da coluna Short Cut 

uma razão de refluxo R = 1,795, trabalhando na mesma pressão do LPS (1,5 MPa), 

inferindo que o destilado era líquido. 

Antes de ser alimentado na coluna de retificação, o líquido oriundo do LPS foi 

aquecido até 235 °C (média das temperaturas de alimentação da torre propostas por 

Ahmad, Zhang e Jobson (2011)) por contato térmico com o produto de fundo da própria 

coluna através de um trocador de calor casco-tubo. Já o produto de fundo da coluna era 

então resfriado e conduzido a armazenamento. 

Com base no modelo da coluna Short Cut e nos parâmetros de projeto estimados 

pela mesma, foi projetada a coluna de retificação completa com condensador parcial, 

nas mesmas condições de pressão e razão de refluxo, sendo determinadas as vazões 

molares dos produtos desejados, uma vez que além do destilado líquido e do óleo diesel 

purificado, também seria obtida pelo menos mais uma corrente: o vapor, a ser enviado à 

recuperação de C3 e C4. A escolha do prato de saída do óleo diesel purificado, que foi 

realizada a partir do teor de enxofre total presente no produto, e a produção de 

querosene ao invés de nafta serão discutidos no Capítulo 4. Por fim, o óleo diesel 

purificado foi então resfriado para 30 °C e sua pressão foi alterada para 1 atm, sendo 

conduzido para o armazenamento. Está apresentado na Figura 9 o fluxograma proposto 

para a subseção de retificação. 
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Figura 9 - Arranjo proposto para a subseção de retificação. 

 Vale salientar que todos os trocadores de calor do tipo tubo-casco utilizados 

foram do tipo 1-2 (um passe no casco e dois passes nos tubos), operando em 

contracorrente no primeiro passe e com casco do tipo “E” segundo a norma TEMA 

(Tubular Exchanger Manufacturers Association). O uso do trocador de calor de casco 

simples do tipo TEMA “E” foi devido ao fato de ser a configuração mais comum para 

aplicações industriais sem mudança de fase do fluido que escoa pelo casco devido à sua 

versatilidade e ao seu baixo custo. O único passe do fluido nesse casco ocorre uma vez 

que o fluido entra por uma extremidade e sai na extremidade oposta (RUBBO, 2014). 

Ao final da modelagem e da simulação da planta, diversos resultados foram 

analisados e comparados com dados da literatura. Na Figura A.1 no Apêndice A está 

apresentado o fluxograma completo do arranjo proposto para a unidade de HDT de 

diesel, construído tomando como base dados relatados na literatura. 

 

3.4. AVALIAÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Foi avaliado o consumo energético da planta de HDT a fim de se obter uma 

estimativa com relação à viabilidade econômica do processo, pois para realizar uma 
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análise financeira completa seria necessário ainda avaliar o projeto de dimensionamento 

dos equipamentos, os custos de pesquisa, os custos capitais e de manutenção dos 

equipamentos, de mão-de-obra, de matéria-prima, de distribuição e logística, e realizar 

uma avaliação profunda de mercado, incluindo o balanço de preços de compra e venda 

de produtos e matéria-prima (PETERS; TIMMERHAUS, 1991). Para isso foram 

analisados os pontos-chaves da unidade, verificando a oferta e a demanda energética das 

correntes envolvidas nos equipamentos de troca térmica e de aumento de pressão. O 

cálculo do consumo energético foi baseado num tempo de operação dos equipamentos 

de 720 horas mensais (24 horas por dia durante 30 dias). 

Em seguida, foi determinado o valor do consumo ativo, adotando o uso de 

energia elétrica para as operações, e utilizando para isso o valor tarifário de energia 

local cobrado pela Companhia Energética de Pernambuco (CELPE) para a classe 

industrial de baixa tensão (220/380 V) segundo a Superintendência de Regulação 

Econômica (SRE) e o Departamento de Regulação Econômica e Financeira (REF) pela 

Resolução Homologatória n° 1858 de 27 de Fevereiro de 2015 (BRASIL, 2015). De 

posse do consumo energético dos equipamentos, também foi possível determinar a 

distribuição de consumo dentre os tipos dos equipamentos, como utilidades 

(refrigeradores, aquecedores e fornos), bombas, colunas e compressores, verificando 

qual demandava mais energia. 

 

3.5. ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 

 Em seguida, com o intuito de estabelecer faixas operacionais ótimas para o 

processo, foram realizadas análises de sensibilidade sobre algumas variáreis, sendo 

analisado o comportamento dos principais resultados. De modo geral, foram 

implementadas diversas alterações nas condições padrão do modelo proposto nas seções 

da unidade de HDT através de análises de sensibilidade. As mudanças dos parâmetros 

operacionais foram realizadas por extrapolação das condições padrão aplicadas à 

modelagem da unidade, e estudadas frente ao desempenho dos equipamentos e à 

possibilidade de se obter condições operacionais mais favoráveis, permitindo melhores 

recuperações e purezas dos produtos. Algumas das condições atingiram limitações na 

simulação, não sendo possível obter resultados para tais. São expostas na Tabela 8 as 

faixas de análise das variáveis e os resultados investigados. 
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Tabela 8 - Faixas de análise das variáveis operacionais na simulação. 

Seção/ 

Subseção Variáveis operacionais 

Condição 

padrão 

Faixa de 

análise Resultados avaliados 

Seção de 

reação 

Temperatura de entrada dos leitos 

(°C) 
360 200 – 420 

 Teor de enxofre e nitrogênio 

no efluente; 

 Conversão das reações de HDS 

e HDN; 

 WABT dos reatores; 

 Pressão parcial de H2 na 

alimentação do primeiro leito. 

Pressão do sistema (bar) 120 60 – 140 

Consumo H2 de make-up/óleo 

(scf/bbl) 
550 300 – 800 

LHSV (h-1) 
1,0 0,5 – 8,0 

Subseção de 

resfriamento e 

subseção de 

adoçamento 

de gás 

Temperatura da mistura efluente-

água (°C) (Vazão de água injetada) 
120 35 – 200  Distribuição de H2S e NH3 nas 

fases líquida, gasosa e aquosa; 

 Vazão da corrente de amina 

perdida; 

 Produção máxima possível de 

gás combustível. 

Temperaturas dos vasos HPS e LPS 

(°C) 

50 30 – 200 

Pressão do vaso LPS (bar) 15 1 – 50 

Subseção de 

retificação 

Temperatura da alimentação da 

coluna retificadora (°C) 
235 100 – 500 

 Recuperação dos produtos da 

coluna retificadora; 

 Teor de enxofre, nitrogênio e 

água no diesel tratado; 

 Rendimento da produção do 

óleo diesel tratado. 

Pressão do vaso LPS (bar) 15 1 – 18,5 

Estágio de saída do óleo diesel 

purificado 
14 1 – 15 

Razão de refluxo externa 1,795 0,5 – 50 

 

3.6. OTIMIZAÇÃO DA UNIDADE 

 

A partir dos resultados obtidos nas análises de sensibilidade, foram estipuladas 

faixas operacionais para se atingir melhores rendimentos da unidade, definindo níveis 

superior e inferior dos fatores na otimização multivariada da planta. A metodologia 

utilizada para a otimização foi a de superfícies de respostas, aplicada também por Elfghi 

e Amin (2013) em seu trabalho. No presente trabalho foram empregadas matrizes de 

planejamento fatorial 2
K
 + 1 (ponto central sem replicatas) nas seções da unidade de 

HDT. Os pontos centrais não admitiram replicatas, uma vez que se estava se 

trabalhando com uma simulação. A partir das respostas obtidas pelos planejamentos foi 

realizado uma análise estatística com o uso do software STATISTICA 8, permitindo a 

construção das superfícies de resposta e a Análise de Variância (ANOVA). 

Primordialmente, os fatores (ou variáveis) foram transformados em variáveis 

codificadas (X), então as respostas foram submetidas ao ajuste do modelo linear 

completo (Equação 47), sendo avaliados a curvatura, o coeficiente de correlação (R²), a 

variância explicativa (VARexp) e sendo realizado o teste de significância da regressão, 

adotando sempre um intervalo de confiança (I.C.) de 95 %, conforme pode ser 
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verificado nas Equações 48 e 49. Como não houve replicatas do ponto central, não foi 

possível realizar o teste de falta de ajuste e a soma quadrática do erro puro (SQEp) era 

nula, acarretando numa variância máxima explicável (VARmáx) de 100 %, ou seja, 

quanto mais próximo do valor unitário estivesse R², melhor seria a regressão do modelo, 

além disso os efeitos dos fatores foram verificados através dos gráficos normais 

apresentados pelo software, sendo desconsiderados dos modelos os fatores cujos efeitos 

eram próximo a zero. Pela determinação da curvatura, foram avaliados os efeitos de 

interação entre mais de dois fatores através do gráfico normal de probabilidade, uma vez 

que o software adota como insignificantes esses efeitos para os modelos de ajuste. 

 ̂     ∑       ∑ ∑                           
 (      )

         
  (47) 

   
     

     
⁄        ( )           (48) 

{
 
 

 
     

    
 

    
 ⁄   

    
    

 

    
 ⁄   

         
     

     
     (             )                           (49) 

 Nos casos em que a regressão linear era significativa e/ou a curvatura não era 

significativa foi traçado o caminho de inclinação máxima (Figura 10) para se atingir a 

região de respostas ótimas através da Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) 

com o uso da Equação 50, relacionando os coeficientes de cada fator com o coeficiente 

do fator de maior efeito em módulo e obtendo novas respostas.  

 
Figura 10 - Sequência da Metodologia de Superfície de Resposta. 

Fonte: Adaptado de MONTGOMERY, 2001; MAIA, 2013. 
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 Atingido o ponto de melhor resposta, foi realizado um novo planejamento do 

tipo composto 2
K
 (fatorial) + 2K (axial ou em estrela) + 1 (ponto central) em torno do 

ponto, sendo os níveis dos pontos de estrela determinados pela Equação 51, ou através 

de um planejamento composto de face centrada ( = ± 1) em casos da inviabilidade de 

alguns valores aplicados a determinados fatores (por exemplo, a LHSV não admite 

valores negativos). E em seguida aplicada a regressão do modelo quadrático completo 

(Equação 52), avaliada sua significância e determinado o ponto de melhor resultado 

pelo sistema de equações apresentado na Equação 53 (MONTGOMERY, 2001; DE 

BARROS NETO; SCARMINO; BRUNS, 2010; ELFGHI; AMIN, 2013; MAIA, 2013). 
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 Nos casos de análise de múltiplas respostas para o mesmo conjunto de fatores, 

de modo que a otimização dessas respostas exigia a divergência de direção dos valores 

dos fatores (maximização e minimização simultaneamente), era necessário encontrar um 

ponto intermediário que permitisse a obtenção de respostas favoráveis ao sistema. Para 

tal foi definida uma função objetivo utilizando o método de otimização simultânea 

proposta por Derringer e Suich em 1980 de função de desejabilidade, que retorna para 

cada resposta valores no intervalo [0;1], onde zero representa uma resposta inaceitável, 

enquanto que o valor unitário indica uma resposta totalmente desejável, diante disso 

quanto mais próximo de 1 estiver a resposta de desejabilidade, mais próximo ela estará 

do valor ideal. 

 O objetivo dessa função é determinar os níveis dos fatores que produzem o 

melhor conjunto de respostas, sendo definidas funções de desejabilidade individual (d) 

para cada resposta segundo a Equação 54, onde “A” é o valor alvo, e “LI” e “LS” os 
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limites inferior e superior respectivamente. Dessa forma, quando a resposta (ŷ) atinge o 

valor alvo, d = 1, mas quando ŷ se encontra fora do intervalo [LI;LS], d = 0. Os 

expoentes “s” e “t” influenciam a velocidade com a qual a função de desejabilidade 

decai (quanto maiores seus valores, mais acelerado é o decaimento). Caso respostas de 

valores mais elevados sejam desejáveis, utiliza-se t << s, caso contrário, usa-se s << t. 
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 Se ao invés do valor alvo existir um limite unilateral, deve-se fazer o valor alvo 

coincidir com um dos limites, fazendo modificações na Equação 54. Em seguida as 

desejabilidades individuais são combinadas pela média geométrica para calcular a 

desejabilidade global (D) (Equação 55). Logo, a otimização das múltiplas respostas se 

restringe à maximização da desejabilidade global. (TEN CATEN; RIBEIRO, 1996; DE 

BARROS NETO; SCARMINO; BRUNS, 2010; TEIXEIRA, 2012; MAIA, 2013). 

  √∏   
 
 

 
     (55) 

 Especificamente a variável pressão do vaso LPS, que confere uma interseção 

entre as subseções de resfriamento e de retificação, teve valor ótimo obtido a fim de 

obter os resultados das duas subseções em níveis aceitáveis e melhores que os obtidos 

nas condições padrão. Uma vez a simulação otimizada, compararam-se os resultados e 

as condições de trabalho com os anteriores e com dados relatados na literatura, 

verificando ainda a qualidade e as propriedades do diesel tratado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO DIESEL 

 

O óleo diesel utilizado na simulação possuía SG = 0,8970 e °API = 26,25, sendo 

classificado como óleo pesado, segundo o American Petroleum Institute, uma vez que o 

valor se compreendia na faixa de 27 > °API > 19. Esse valor se assemelha aos 

produzidos no Brasil, pois o petróleo brasileiro ocupa uma ampla faixa de °API, sendo 

boa parte compreendida numa faixa em torno de 19 a 29. 

Foram obtidos 15 pseudocomponentes que constituíam o óleo diesel (Figura 11). 
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Figura 11 - Curva PEV de pseudocomponentes. 

Emprega-se a metodologia ASTM D86 para caracterizar derivados leves e 

médios do petróleo, sendo então os dados convertidos para dados de True Boiling Point 

(TBP – metodologia empregada para destilação atmosférica de petróleo bruto – ASTM 

D2892) por uma expressão de potência. E a partir dos dados de TBP são obtidos os 

pseudocomponentes. Para tanto nota-se que a curva gerada pelos pseudocomponentes se 

aproxima dos dados da curva característica TBP, já que o método de caracterização do 

óleo por pseudocomponentes é derivado da curva característica TBP e suas 

propriedades físicas são definidas por correlações empíricas.  Observa-se também que 

para valores de temperatura em volumes próximos de 50 % de destilado as curvas 

tendem a se aproximar, já que a T50 é a temperatura usada como referência para a 

construção das curvas e também para a conversão entre metodologias (API, 1997; 
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JONES; PUJADÓ, 2006; DU et al., 2015). Na Tabela 9 está apresentada a composição 

das frações de petróleo constituintes do destilado a se tratar. 

Tabela 9 - Composição dos pseudocomponentes constituintes do destilado. 

Cortes de 

petróleo 
Pseudocomponentes 

Vazão molar 

(kmol/h) 

Composição 

molar (%) 

Composição 

molar dos cortes 

de petróleo (%) 

Querosene 

(QRS) 

NBP 209 30,70 4,16 

14,21 NBP 223 34,42 4,66 

NBP 237 39,85 5,39 

Diesel leve 

(DL) 

NBP 252 48,25 6,53 

24,43 NBP 266 61,56 8,33 

NBP 280 70,71 9,57 

Diesel 

pesado (DP) 

NBP 294 58,83 7,96 

31,23 
NBP 309 58,61 7,93 

NBP 323 57,40 7,77 

NBP 337 55,88 7,56 

Gasóleo 

atmosférico 

(GOL) 

NBP 352 57,44 7,77 

15,88 
NBP 365 59,85 8,10 

Resíduo 

(RES) 

NBP 380 49,24 6,66 

14,26 NBP 393 35,85 4,85 

NBP 408 20,25 2,74 

TOTAL 738,86 100,00 100,00 

 Observa-se que o querosene representa o corte de petróleo mais leve constituinte 

da carga da unidade de HDT, ao invés da nafta, devido ao fato da carga ter propriedades 

pesadas, e o pseudocomponente mais leve já pertencer à faixa do querosene. Dessa 

maneira, as faixas de destilação obtidas dos destilados concordaram aproximadamente 

com os intervalos médios de destilação relatados na literatura. Além disso, tem-se que o 

gasóleo atmosférico apresentado pelo software também faz parte do corte do diesel, e 

que o resíduo possui uma faixa de destilação indicativa do gasóleo leve de vácuo. 

Diante disso, pode-se afirmar que o produto final deve ser constituído principalmente 

pelos pseudocomponentes pertencentes às frações de DL, DP e GOL (equivalente em 

soma a 71,54 mol% (ou 71,41 m/m%) dos pseudocomponentes constituintes da carga). 

 

4.2. SEÇÃO DE REAÇÃO 

 

Para a determinação completa da taxa aparente de reação com dados cinéticos 

propostos por Tarhan (1983) seria necessário definir o tipo de regime cinético no 

sistema reacional. Para isso foi adotado o uso de um catalisador comercial de NiMo/-
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Al2O3, cujas propriedades foram obtidas do trabalho de Macías e Ancheyta (2004) e 

estão apresentadas na Tabela 6. 

Primeiramente, foram determinadas as dimensões das partículas trilobulares 

pelas equações propostas no presente trabalho, e então comparadas com as dimensões 

calculadas a partir das equações referidas por Macías e Ancheyta (2004). Os resultados 

estão expostos na Tabela 10. 

Tabela 10 - Cálculo das características geométricas das partículas de catalisador. 

Dimensões 
Equações propostas no 

presente trabalho 

Equações propostas por 

Macías e Ancheyta (2004) 

Erro relativo 

(%) 

dp (cm) 0,2281 0,2346      2,79 

Lp (cm) 0,5132 0,5280      2,79 

Sp (cm²) 0,5221 0,5556      6,04 

Vp (cm³) 0,0160 0,0160 9,81 x 10
-5

 

xC (cm) 0,0306 0,0288      6,42 

dpeq (cm) 0,3126 0,3126 3,27 x 10
-5

 

 0,5881 0,5526      6,42 

Observa-se que a diferença entre as características físicas obtidas através das 

duas proposições é pequena, permitindo assim o uso de quaisquer correlações para a 

determinação das características geométricas da partícula trilobular. Ainda tem-se que 

os valores obtidos por meio dos cálculos indicados foram próximos aos valores obtidos 

no trabalho dos autores, apesar de alguns valores terem apresentado uma diferença 

pouco maior, por exemplo, o diâmetro equivalente e a área superficial. 

O catalisador apresentou características de mesoporos (poros com diâmetro de dg 

= 20 Å a 500 Å), já que a porosidade interna foi equivalente a  = 0,78 e o raio dos 

poros rg = 4,902 x 10
-7

 cm. Fato que concorda com de Jong et al. (2006), que citaram 

que catalisadores heterogêneos para o HDT são frequentemente compostos por suportes 

de alumina mesoporosa, contendo como a fase ativa catalítica uma camada de MoS2, 

podendo ser promovida ou não por Ni ou Co. Diante disso, foram determinados o 

módulo de Thiele e o fator de efetividade interno dos contaminantes, sendo previamente 

definidos os coeficientes de difusão. 

Na Figura 12 é apresentado o comportamento do fator de efetividade em função 

da temperatura. 



 
67 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

0,950

0,955

0,960

0,965

0,970

0,975

0,980

0,985

0,990

0,995

1,000

F
at

o
r 

d
e 

ef
et

iv
id

ad
e

Temperatura (K)

 Tiofeno

 Indol

 
Figura 12 - Fator de efetividade interno dos contaminantes. 

Nota-se que tanto para o tiofeno, quanto para o indol, os fatores de efetividade 

atingiram valores muito próximos à unidade, indicando que o regime cinético do 

sistema é controlado pela reação química na superfície do catalisador, sendo essa a 

etapa limitante do processo reacional. Tal resultado se deve a diversos fatores: as 

partículas de catalisador possuíam um grande número de lóbulos, acarretando assim 

numa área superficial extensa, e o tamanho das partículas de catalisador era pequeno; 

contaminantes de moléculas pequenas e a presença de mesoporos favoreceram a difusão 

dos contaminantes nos poros catalíticos; e os valores da difusividade de Knudsen 

equivaleram de 10 a 100 vezes os valores da difusividade global, indicando a presença 

de poros largos e curtos, garantindo a facilidade de difusão dos contaminantes no 

interior dos poros do catalisador. 

Esses fatores corroboram as afirmações realizadas por Macías e Ancheyta 

(2004) e Boesen (2010). O regime cinético obtido também vai ao encontro do relatado 

por Girgis e Gates (1991) e Liu et al. (2008), esses autores afirmaram que a reação na 

superfície de catalisador é a etapa limitante nas reações de HDS do benzotiofeno e do 

dibenzotiofeno. Diante disso, uma vez que esses compostos de enxofre possuem um 

tamanho molecular superior ao tiofeno e ao indol e já conferem um controle cinético 

pela reação química, então consequentemente os contaminantes utilizados no presente 

trabalho não sofreriam grandes efeitos de resistência à difusão nos poros, e assim 

facilmente atingiriam também o controle pela reação química. E segundo Liu et al. 
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(2008), compostos com um maior número de anéis aromáticos teriam menores fatores 

de efetividade devido à maior resistência à difusão nos poros. Liu et al. (2008), além 

desses compostos sulfurados, ainda relataram na investigação numérica da simulação do 

HDT de óleo leve os fatores de efetividade para alguns compostos de nitrogênio e 

aromáticos na presença de catalisadores utilizados no trabalho de Froment, Depauw e 

Vanrysselberghe (1994), cujas propriedades são próximas ao empregado nesse trabalho, 

obtendo também um fator de efetividade próximo à unidade. 

Froment, Depauw e Vanrysselberghe (1994) notaram experimentalmente que o 

fator de efetividade pode ser afetado pela posição axial do reator, obtendo em alguns 

casos um regime cinético com  ≈ 1 para dibenzotiofeno, dibenzotiofenos substituídos e 

quinolina. Além desse fato, Mederos, Ancheyta e Chen (2009) ainda responderam que 

em reatores industriais TBR, usualmente são empregadas partículas pequenas de 

catalisador, e que os gradientes intrapartículas e interpartículas não são limitantes, 

devido aos elevados coeficientes cinéticos de transferência de massa.  

É observado ainda que o fator efetividade reduziu para condições de maiores 

temperaturas, pois apesar de haver a redução da viscosidade do óleo, e 

consequentemente a redução da resistência à transferência de massa do soluto, o que 

favoreceu a taxa de transferência de massa dos compostos, houve o aumento mais 

expressivo da constante cinética da reação, minimizando seu controle sobre o processo. 

Ressalta-se que apesar do indol apresentar tamanho molecular maior que o tiofeno, seu 

fator de efetividade foi maior que do contaminante de enxofre, conforme é observado na 

Figura 12. Isso se deve ao fato da constante cinética da HDN ser menor que a da HDS, 

gerando assim maior resistência à reação de HDN, tornando-se, portanto mais limitante 

que a HDS, por isso HDN ≥ HDS.  Dessa forma, percebe-se que o regime cinético foi 

governado pela reação química na superfície do catalisador, podendo assim aplicar  = 

1 nas cinéticas das reações. 

Empregando-se os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, e obtendo-se  

= 1, a seção de reação foi modelada e simulada. Na Figura 13 pode-se analisar que a 

conversão para a reação de HDS foi superior à de HDN, devido à maior constante 

reacional da reação de HDS e ao menor grau de aromaticidade apresentado pelo tiofeno 

(C/H = 1,0) em relação ao indol (C/H = 1,14), sendo esse último mais suscetível à 

hidrogenação para posteriormente ocorrer a hidrogenólise (TOPSØE; CLAUSEN; 

MASSOTH, 1996). 
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Figura 13 - Conversão das reações de HDS e de HDN em função dos leitos dos 

reatores. 

Dessa maneira, apesar das divergências com relação às rotas reacionais, pode-se 

presumir que a rota principal da HDS é a hidrodessulfurização direta (DD) (como 

proposto por Van Parijs e Froment (1986); Pille, Yu e Froment (1994); Leglise et al. 

(1998)), enquanto que da HDN é a hidrodesnitrogenação indireta (ID), sendo necessária 

a saturação de um dos anéis para a posterior remoção do átomo de nitrogênio, assim 

para se atingir conversões ainda maiores na reação de HDN deve-se aumentar a pressão 

parcial de H2, garantindo sua aproximação do equilíbrio químico.  

Contudo, mesmo com tais limitações ambas as reações alcançaram valores 

elevados de conversão cumulativa dos contaminantes: a HDS obteve xS = 99,997 %, 

enquanto a HDN atingiu xN = 97,041 %, o que conferiu à fase orgânica líquida do 

efluente teores de aproximadamente 1,05 mg/kg de enxofre (2,76 mg/kg de tiofeno) e 

6,05 mg/kg de nitrogênio (50,66 mg/kg de indol) com base apenas nos contaminantes, 

sendo as conversões médias por leito equivalentes a xS = (81,64 ± 5,84) % e xN = (44,21 

± 4,37) %. Esses resultados concordaram com as conversões obtidas por Ancheyta et al. 

(2002); Ho (2004); Alvarez e Ancheyta (2008); Du et al. (2015), e dos valores presentes 

no banco de dados de HDT de destilados médios do Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) apresentados por 

Ferreira (2011), que utilizaram condições operacionais próximas às deste trabalho. 
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Assim, foi possível a partir das condições severas de tratamento aplicadas ao processo 

obter uma fase orgânica já dentro das especificações (S < 10 mg/kg). 

A determinação do teor de contaminantes presentes no efluente considerou 

apenas a porção orgânica do mesmo para se ter uma previsão do teor final do enxofre e 

no nitrogênio (Equação 56), e na Tabela 11 pode-se verificar as principais 

características do efluente obtido após resfriamento no trocador de calor. 

            
 ̇   

 

 ̇   
                  

 ̇   
 

 ̇   
     ̇   

       
  ̇   

     
     (56) 

Tabela 11 - Características do efluente da seção de reação. 

Características do efluente Valores 

Vazão molar (kmol/h)        6663,88 

Vazão mássica (kg/h) 2,082 x 10
5
 

Temperatura (°C)          250,0 

Pressão (bar)          120,0 

Composição Molar (%) Mássica (%) 

H2  82,94 5,35 

Indol < 2 x 10
-3

 < 5 x 10
-3

 

NH3 0,04 0,02 

Etil-benzeno 0,04 0,13 

Tiofeno < 9 x 10
-5

 < 3 x 10
-4

 

Butano 2,95 5,48 

H2S 2,95 3,21 

Pseudocomponentes 11,09 85,80 

No segundo leito a conversão aumentou devido à injeção do H2 de quench, 

acelerando a cinética de reação. Nos leitos seguintes a conversão diminuiu, indicando a 

redução do teor dos poluentes e da diferença da temperatura entre entrada e saída dos 

leitos (simultânea redução do WABT), necessitando de menos de H2 de quench entre os 

leitos (Tabela 12). 

Tabela 12 - Quantidade de H2 de quench injetado e WABT. 

Reator Leito TE (°C) TS (°C) 
H2 de quench 

(kmol/h) 
WABTLeito (°C) WABTReator (°C) 

1 

1 360,0 419,0 - 399,3 

372,2 2 360,0 378,2 3673,81 372,1 

3 360,0 362,0 1514,02 361,3 

2 

4 360,0 360,3 181,63 360,2 

360,1 5 360,1 360,1 24,47 360,1 

6 360,0 360,0 13,56 360,0 

TOTAL de quench (kmol/h) 5407,49 WABTméd (°C) 366,1 
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Tanto a temperatura de saída dos leitos, quanto o WABT, calculado a partir de 

um reator típico de HDT de três leitos contendo cada 20 %, 30 % e 50 % em base 

mássica de catalisador respectivamente, como apresentado por Jones e Pujadó (2006), 

exibiram valores adequados (< 428 °C) que não põem em risco a atividade catalítica. 

 

4.3. SEÇÃO DE SEPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DOS 

PRODUTOS 

 

Após a obtenção do efluente com baixo teor de enxofre, o mesmo foi resfriado e 

misturado à injeção de água para a remoção de grande parte dos subprodutos H2S e 

NH3. Foi necessária a injeção de uma vazão molar de água equivalente a 1,125 x 10
4
 

kmol/h (razão mássica água/efluente = 0,9737) para que a mistura efluente-água 

atingisse a temperatura de 120 °C, que por sua vez foi posteriormente resfriada até 50 

°C para extração de água amoniacal.  

Na etapa de extração no HPS por água foi possível remover uma grande 

quantidade de NH3, equivalente a 97,76 % de eficiência de remoção, enquanto que em 

relação ao H2S, a resposta foi menor, atingindo um valor de 11,44 % de remoção do 

efluente, obtendo-se uma vazão de 2,034 x 10
5
 kg/h de água amoniacal. Por outro lado, 

58,80 % de H2S e 1,20 % da NH3 foram evaporados do efluente e destinados à subseção 

de adoçamento de gás doce, e o restante conduzido ao LPS. Na Tabela 13 estão 

apresentadas as características das correntes obtidas no HPS. 
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Tabela 13 - Características dos produtos do HPS. 

Características do 

produto 
Água amoniacal Gás ácido Líquido 

Vazão molar (kmol/h) 1,127 x 10
4
         5651,35           995,60 

Vazão mássica (kg/h) 2,034 x 10
5
 1,813 x 10

4
 1,894 x 10

5
 

Temperatura (°C)          50,0             50,0             50,0 

Pressão (bar)        120,0           120,0           120,0 

Composição mássica (%) 

Água 99,60 0,69 0,01 

H2 < 5 x 10
-4

 60,91 0,05 

Indol 0,00 0,00 < 5 x 10
-3

 

NH3 0,02 < 3 x 10
-3

 < 3 x 10
-4

 

Etil-benzeno 0,00 0,01 0,14 

Tiofeno 0,00 < 7 x 10
-5

 < 3 x 10
-4

 

Butano 0,00 16,68 4,43 

H2S 0,38 21,70 1,05 

Pseudocomponentes 0,00 0,01 94,31 

 

A maior parte dos pseudocomponentes ficou oclusa no líquido conduzido ao 

LPS, devido ao elevado peso molar dos constituintes do óleo diesel. Frações menores 

dos compostos mais leves foram evaporadas e destinadas à subseção de adoçamento de 

gás, enquanto que a água amoniacal foi primordialmente composta por NH3 e H2S. 

Além disso, a grande produção de gás ácido foi decorrente do excesso de H2 e da 

elevada conversão das reações de HDS e de HDN, produzindo H2S e NH3. 

A fase líquida produzida no HPS foi então conduzida à separação líquido-vapor 

no LPS. Na Tabela 14 estão exibidas as características das fases gasosa e líquida 

oriundas do LPS. Analogamente ao HPS, os pseudocomponentes tenderam a 

permanecer na fase líquida, havendo também a condensação de parte do butano e do 

etil-benzeno, conduzidos à subseção de retificação. Enquanto que na fase gasosa, ainda 

foram arrastados vestígios mínimos dos pseudocomponentes mais leves, especialmente 

os pertencentes às frações de querosene e diesel leve. 
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Tabela 14 - Características dos produtos do LPS. 

Características do 

produto 
Gás ácido Líquido 

Vazão molar (kmol/h) 55,76            939,83 

Vazão mássica (kg/h) 548,46 1,889 x 10
5
 

Temperatura (°C)                               50,0            50,0 

Pressão (bar)                               15,0            15,0 

Composição mássica (%) 

Água 1,17 0,01 

H2 16,40 0,01 

Indol 0,00 < 5 x 10
-3

 

NH3 0,01 < 3 x 10
-4

 

Etil-benzeno 0,01 0,14 

Tiofeno < 2 x 10
-4

 < 3 x 10
-4

 

Butano 37,14 4,33 

H2S 45,25 0,92 

Pseudocomponentes 0,02 94,58 

 Nota-se que o etil-benzeno preferencialmente se aderiu à fase líquida devido ao 

seu elevado peso molar. A razão Vapor/Líquido obtida pelos produtos dos vasos foi 

próxima das razões obtidas por Du et al. (2015). Como na fase gasosa ainda havia 

grande quantidade de H2, optou-se por destinar o gás ácido do LPS à subseção de 

adoçamento de gás, com o objetivo de garantir uma maior recuperação desse reagente, e 

permitir a possibilidade de elevar a produção de gás combustível. Diante disso, a 

mistura dos gases produzidos pelo HPS e pelo LPS foi realizada para seguir ao 

adoçamento com DEA. Assim, com relação à quantidade de subprodutos gerados na 

seção de reação e presentes no efluente foi garantida uma distribuição de H2S e de NH3 

nas correntes produzidas pela subseção de resfriamento (Tabela 15). 

Tabela 15 - Distribuição dos subprodutos das reações nas correntes oriundas da 

subseção de resfriamento. 

Corrente H2S (%) NH3 (%) 

Água amoniacal 11,44 97,76 

Gás ácido destinado ao adoçamento 62,51 1,27 

Líquido destinado à retificação 26,05 0,96 

TOTAL 100,00 100,00 

É notório perceber que grande parte do H2S ainda foi conduzido ao adoçamento 

de gás, aumentando o risco do reciclo desse contaminante junto com o H2, devendo-se 

ainda tentar reduzir essa proporção. Com relação ao NH3, praticamente toda quantidade 
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foi removida apenas com a injeção de água, indicando a elevada eficiência da remoção 

desse composto através da extração com água, contribuindo para o equilíbrio iônico. 

Por sua vez o gás ácido conduzido à subseção de adoçamento foi injetado na 

coluna de absorção na condição de 53,89 °C em contato com 1,935 x 10
5
 kg/h de uma 

solução de DEA 20 m/m% mantida a 63,89 °C. Na Tabela 16, em qual estão 

apresentadas as características dos produtos, nota-se que basicamente todo o gás doce 

obtido no processo de absorção é composto por H2 (77,50 m/m% ≈ 99,00 mol%), sendo 

o restante ocupado por butano (22,47 m/m% ≈ 1,00 mol%) e resquícios de 

pseudocomponentes leves e DEA perdida arrastados pelo gás. 

Tabela 16 - Características dos produtos das colunas absorvedora e regeneradora. 

Características do 

produto 

Coluna absorvedora  Coluna regeneradora 

Gás doce Amina rica Gás ácido Amina pobre 

Vazão molar (kmol/h)     5577,08    9087,45              306,56     8780,89 

Vazão mássica (kg/h) 1,436 x 10
4
 1,978 x 10

5
            7493,35 1,903 x 10

5
 

Temperatura (°C)         61,14         64,07            100,0       108,2 

Pressão (bar)         15,0         15,0 1,703           1,703 

Composição mássica (%) 

Água 0,00 78,25 44,20 79,60 

DEA 0,01 19,56 0,00 20,33 

H2 77,50 0,00 0,00 0,00 

Indol 0,00 0,00 0,00 0,00 

NH3 0,00 < 3 x 10
-4

 0,01 0,00 

Etil-benzeno 0,01 0,00 0,00 0,00 

Tiofeno < 1 x 10
-4

 0,00 0,00 0,00 

Butano 22,47 0,00 0,00 0,00 

H2S 0,00 2,18 55,80 0,07 

Pseudocomponentes 0,01 0,00 0,00 0,00 

Dessa forma, o gás doce foi conduzido para o purificador de gás através de 

resfriamento para reter a amina arrastada, permitindo a remoção de 1,295 kg/h da 

corrente de amina perdida composta por 83,14 m/m% de DEA, 15,50 m/m% de 

pseudocomponentes oclusos e o restante distribuído entre contaminantes, excesso de H2, 

butano e etil-benzeno. 

A amina rica produzida foi aquecida por troca térmica com a amina pobre 

oriunda da coluna regeneradora, e em seguida regulada sua pressão para ser então 

injetada na coluna regeneradora de amina nas condições de 10 psig e 82,65 °C. Foi 

necessária uma injeção de corrente energética de 7166,33 kW para simular a operação 

do condensador e do refervedor presentes na coluna. A coluna regeneradora se manteve 

em condições normais de operação, pois as temperaturas dos produtos de topo e de base 

se mantiveram próximas a 100 °C, garantindo a boa eficiência da coluna, segundo do 
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Brasil et al. (2014). Para manter a temperatura do produto de topo (gás ácido destinado 

à URE) em 100 °C foi necessária uma composição de 59,97 mol% de água (≈ 44,20 

m/m%) presente no gás ácido, além da presença de H2S e NH3 nessa corrente. Na 

Tabela 16 estão presentes as características dos produtos da coluna regeneradora. A 

amina pobre foi então resfriada até 85,82 °C e misturada com 3181,04 kg/h de uma 

solução de DEA de make-up 339,72 mg/kg, garantindo o reciclo e o balanço de massa 

da solução de DEA que alimentava a coluna absorvedora. 

Devido então à elevada pureza do gás purificado, considerou-se que o mesmo 

passava pelo processo de PSA para a produção de gás combustível, sendo possível uma 

produção máxima de 3230,378 kg/h (equivalente a 27,66 m/m% de todo butano e etil-

benzeno produzidos nos reatores), constituído majoritariamente por butano (99,91 

m/m%) e etil-benzeno (0,04 m/m%), e o restante foi ocupado por pseudocomponentes e 

resquícios mínimos de outros compostos. Por sua vez, o H2 gerado foi em parte purgado 

(aproximadamente 1,14 %), e o restante retornou para à seção de reação como quench e 

reciclo, uma vez considerado isento outros compostos. A baixa proporção de purga 

indica o uso eficiente do reagente, permitindo presumir que a quantidade utilizada para 

o H2 foi adequada para o processo reacional, não havendo, portanto, uma enorme 

quantidade de H2 de excesso, o que acarretaria maior acúmulo do reagente no meio e 

problemas de paradas no sistema. 

Foi reciclado para a mistura do H2 de make-up uma vazão mássica equivalente a 

102,82 kg/h de H2, e como quench uma vazão de 1,09 x 10
4
 kg/h de H2 (5407,49 

kmol/h). Logo, obteve-se uma razão equivalente a 7,97 entre a vazão molar de H2 total 

no sistema e o estequiométrico, superando o valor mínimo de 4,00 mencionado por 

Jones e Pujadó (2006), e a razão H2/óleo total aplicada ao sistema foi de 693,4 Nm³/m³, 

estando de acordo com valores de razão H2/óleo, em conjunto com as demais condições 

da seção de reação (temperatura, pressão parcial de H2 e LHSV), relatados na literatura, 

como os dados do CENPES para gasóleo pesado exibidos por Ferreira (2011). Salienta-

se que os resultados demonstrados na seção de reação já consideraram o reciclo de H2. 

Já a fase líquida oriunda do LPS foi então destinada à coluna retificadora, sendo 

primeiramente modelada com base em uma Coluna Short Cut, definindo-se o etil-

benzeno como o composto chave-leve (LK) e o NBP 209 como o composto chave-

pesada (HK). A seleção desses compostos foi realizada em função na finalidade da 

operação, isto é, os compostos que seriam limites entre os que constituiriam o produto 
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de topo e o produto de base, tomando como base os pontos normais de ebulição de cada 

composto, sendo assim obtidas as especificações apresentadas na Tabela 17.  

Tabela 17 - Especificações de projeto para a coluna de retificação. 

Especificação Valores 

Número mínimo de pratos teóricos (Nmín) 11,257 ≈ 12 

Número de pratos teóricos de operação (N) 14,305 ≈ 15 

Estágio ótimo de alimentação (NF) 9,816 ≈ 10 

Razão de refluxo (R)         1,795 

Razão de refluxo mínimo (Rmín)         0,153 

O número de pratos obtidos esteve de acordo com o número de estágios segundo 

o modelo integrado de HDT de diesel proposto por Ahmad, Zhang e Jobson (2011). A 

razão de refluxo empregada na simulação foi também proposta por esses autores, 

contudo no modelo sequencial de HDT, devido ao fato de ser maior do que no modelo 

integrado, conferindo assim uma melhor purificação do produto e reduzindo o número 

de estágios da coluna, e consequentemente seu tamanho e seu custo capital. 

Desse modo, a coluna retificadora foi alimentada com uma carga a 235 °C e 15 

bar, sendo desconsiderada a perda de carga na coluna, e utilizando um condensador 

parcial. Como o condensador empregado foi o parcial, sua numeração equivale ao 

estágio número zero, dessa forma a alimentação que ocorreu no 10° estágio coincidiu 

com 10° prato interno. Assim, a coluna era composta por 17 estágios, sendo 15 pratos 

internos, um condensador parcial (Estágio zero) e um refervedor (Estágio 16). 

No projeto da coluna foram definidos como estimativa a vazão molar de vapor 

ácido (constituído pelos compostos reais) e como valores especificados a razão de 

refluxo e as vazões molares de cada fração do petróleo (constituídos pelos 

pseudocomponentes) a ser obtida: querosene, diesel purificado (representante da soma 

das frações diesel leve, diesel pesado e gasóleo atmosférico) e resíduo, tomando como 

referência as vazões e a composição da alimentação da coluna, admitindo eficiência de 

100 % nos estágios.  

Praticamente não houve alteração na fase orgânica que alimentava a retificadora 

(composta pelos hidrocarbonetos modelados pelos pseudocomponentes) com relação à 

composição de entrada do destilado na unidade, indicando que não houve perdas 

significativas dos pseudocomponentes ao longo da unidade até se chegar à subseção de 

retificação, comprovando o fato de haver apenas resquícios de pseudocomponentes, nas 

fases gasosas produzidas pelos vasos HPS e LPS devido ao elevado peso molar e ao 
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elevado ponto de ebulição desses compostos. Durante a operação da coluna, notou-se 

que devido à baixa quantidade de água presente na alimentação, não houve produção de 

água residual ácida no condensador. 

A seleção do estágio de saída do óleo diesel purificado foi analisado tomando 

como critérios a melhor recuperação possível em base mássica desse e dos demais 

produtos da coluna, bem como o teor de enxofre presente no óleo diesel. Diante disso, 

realizou-se uma análise de sensibilidade que verificava o teor de S, N e água no óleo 

diesel purificado e a recuperação de cada produto. O rendimento do produto final 

também foi utilizado como parâmetro de escolha do estágio de saída do óleo diesel. Os 

cortes de petróleo incorporados às correntes de produto da coluna retificadora foram 

indicados pelas siglas QRS, DL, DP, GOL e RES. Nota-se que a produção de querosene 

ao invés da produção de nafta se deve ao fato dos pseudocomponentes mais leves 

constituintes da alimentação da unidade já pertenceram à faixa de destilação do 

querosene, uma vez que a carga é oriunda de um petróleo pesado. 

Nas Figuras 14 e 15 são expostos o comportamento da recuperação dos cortes de 

petróleo, e do rendimento e do teor total de S, N e água no do produto final em função 

do estágio de saída do diesel purificado. Vale salientar que os teores de S e N foram 

medidos em função da concentração de tiofeno, H2S, indol e NH3 presentes do diesel 

tratado obtido no final do processo.  
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 Figura 14 - Recuperação dos cortes de petróleo nas correntes correspondentes e 

rendimento do produto final em função do estágio de saída do diesel purificado. 
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Figura 15 - Perfil de teor de enxofre, nitrogênio e água no produto final em função 

do estágio de saída do diesel purificado. 

Observa-se que, à medida que o óleo diesel purificado saía em estágios mais 

baixos da coluna, maior era a recuperação dos pseudocomponentes referentes aos cortes 

DP, DL e GOL nessa corrente, uma vez que maior parte dos compostos constituintes da 

carga da unidade era pesada, sendo preferencialmente produzidos em estágios mais 

inferiores. Além disso, ocorreu um aumento da recuperação do corte QRS na corrente 

de querosene, devido ao fato de que os pseudocomponentes mais leves, pertencentes à 

QRS, foram menos arrastados pela fase líquida constituída por compostos mais pesados 

que escoa descendente na coluna, dessa forma, menores quantidades de compostos de 

QRS saíram nos produtos de diesel purificado e de resíduo. Por sua vez, a recuperação 

de RES reduziu à medida que se descia na coluna para produzir óleo diesel, já que parte 

dos compostos mais leves pertencentes ao RES poderia ficar oclusa na corrente de óleo 

diesel produzida. É observado também que o rendimento de diesel tratado foi maior 

com o aumento do estágio de saída do diesel, isso ocorre porque à medida que se descia 

na coluna, compostos mais pesados (com maior peso molar) eram produzidos no óleo 

diesel, então para manter a vazão molar em valores próximos ao especificado era 

necessário aumentar a vazão mássica dessa corrente, elevando assim o rendimento 

mássico do produto final (diesel tratado). 

Com relação aos contaminantes, na alimentação da coluna de retificação havia 

uma quantidade pequena de tiofeno, indol e NH3 (maior concentração de indol), 
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havendo maior concentração de H2S. Dessa forma, como esses compostos possuem 

baixos P.E., com exceção do indol, tendiam a se concentrar mais na seção superior da 

coluna, e à medida que o óleo diesel era produzido em estágios mais baixos, 

logicamente menores eram seus teores no produto. Dentre os contaminantes, o indol e o 

H2S tiveram maior presença no óleo diesel, ocasionando assim um maior teor de 

nitrogênio e de enxofre em relação à água, contudo teores muito baixos, conforme visto 

na Figura 15. 

Pelos resultados obtidos foi escolhido o estágio 14 para a saída do óleo diesel 

purificado, dando preferência para os produtos de maior valor agregado, no caso o 

querosene e o óleo diesel, conferindo assim uma recuperação de 81,00 m/m% de DTOT, 

58,52 m/m% de QRS e 26,75 m/m% de RES. Foi obtido ainda um rendimento do 

produto final equivalente a RW = 67,53 m/m% (lembrando que na carga havia 71,41 

m/m% de pseudocomponentes de cortes de diesel) contendo aproximadamente 3,55 

mg/kg de S, 3,21 mg/kg de N e 0,03 mg/kg de água, e sendo composto por 78,27 m/m% 

de pseudocomponentes dos cortes DP, DL e GOL. O ultrabaixo teor de água ocluso no 

diesel evita o problema de turbidez no produto, dispensando assim a necessidade de 

uma coluna secadora ou de um sistema de coalescência após a coluna de retificação com 

refervedor, concordando com o citado por do Brasil et al. (2014). 

São expostas na Tabela 18 as características dos produtos da coluna retificadora, 

e observa-se que os pseudocomponentes correspondentes a seus cortes de petróleo 

foram produzidos primordialmente nas correntes associadas, enquanto os demais no 

vapor ácido. Na Figura 16 se verifica a distribuição da recuperação dos cortes de 

petróleo em todos os produtos da retificadora, concordando com o exibido na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Características dos produtos da coluna de retificação. 

Características do 

produto 
Vapor ácido Querosene 

Diesel 

purificado 
Resíduo 

Vazão molar (kmol/h)      200,99      104,96      528,54      105,34 

Vazão mássica (kg/h) 1,245 x 10
4
  1,616 x 10

4
 1,320 x 10

4
 2,825 x 10

4
 

Temperatura (°C)       236,01      236,01      485,80       510,30 

Pressão (bar)         15,0        15,0        15,0         15,0 

Composição mássica (%) 

Água 0,15 0,01 0,00 0,00 

DEA 0,00 0,00 0,00 0,00 

H2 0,09 < 9 x 10
-4

 0,00 0,00 

Indol 0,01 0,03 < 3 x 10
-3

 < 2 x 10
-3

 

NH3 < 4 x 10
-3

 < 2 x 10
-4

 0,00 0,00 

Etil-benzeno 1,15 0,74 < 4 x 10
-3

 < 8 x 10
-4

 

Tiofeno < 3 x 10
-3

 < 9 x 10
-4

 0,00 0,00 

Butano 58,48 5,51 < 5 x 10
-3

 < 6 x 10
-4

 

H2S 13,20 0,60 < 4 x 10
-4

 0,00 

NBP 209 8,76 19,49 0,42 0,14 

NBP 223 7,59 22,22 0,86 0,33 

NBP 237 5,77 22,45 1,92 0,82 

NBP 252 3,25 16,97 4,15 1,98 

NBP 266 1,19 8,45 7,45 3,98 

NBP 280 0,30 2,86 9,85 5,88 

NBP 294 0,04 0,54 8,78 5,92 

NBP 309 0,01 0,11 9,15 7,00 

NBP 323 < 9 x 10
-4

 0,02 9,29 8,09 

NBP 337 < 2 x 10
-4

 < 4 x 10
-3

 9,33 9,28 

NBP 352 0,00 < 8 x 10
-4

 9,83 11,27 

NBP 365 0,00 < 2 x 10
-4

 10,43 13,72 

NBP 380 0,00 0,00 8,66 13,19 

NBP 393 0,00 0,00 6,30 11,03 

NBP 408 0,00 0,00 3,56 7,38 
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Figura 16 - Distribuição da recuperação dos cortes de petróleo nos produtos da 

coluna retificadora. 

Dessa forma foi possível obter o óleo diesel tratado dentro das especificações, 

mantendo um teor de enxofre de 3,55 mg/kg, abaixo do valor máximo estipulado pela 

ANP (10 mg/kg). Demais propriedades físicas podem ser verificadas na Tabela 19.  

Tabela 19 - Comparação das principais propriedades entre as especificações da 

Resolução ANP n° 50 de 2013 e o produto final. 

Propriedades 
Resolução ANP, 

2013 – Diesel S10 

Produto 

final 

Densidade, 20 °C (g/cm³) 0,815 – 0,850 0,8971 

NC, mín (IC - HYSYS, Método HYSYS API 1974) 48 40,66 

Teor S (mg/kg), máx 10 3,55 

Destilação – Metodologia ASTM D86 

T, 10 % (°C), mín 180 276,60 

T, 50 % (°C) 245 – 295 318,42 

T, 85 % (°C) - 357,94 

T, 95 % (°C), máx 370 374,77 

Viscosidade cinemática, 40 °C (mm²/s ou cSt) 2 – 4,5 6,24 

Teor água (mg/kg), máx 200 0,03 

Observa-se que houve bastante semelhança entre os valores exigidos pela 

Resolução n° 50 ANP de 2013 e as propriedades do óleo diesel obtido na simulação. 

Sabendo que a resolução vigente especifica as propriedades adequadas para o óleo 

diesel S10 comercial, tem-se que o óleo diesel obtido corresponde às expectativas, uma 

vez que após ser tratado ainda passa pelo processo de adição de nafta e de querosene a 

fim de atender às especificações e às exigências de funcionamento dos motores diesel, 

além disso, é exigido por lei a adição de 7 v/v% de biodiesel ao diesel. Desse modo, a 
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adição desses compostos ao óleo diesel o confere melhores propriedades, respondendo 

positivamente às especificações exigidas (DO BRASIL et al., 2014; BRASIL, 2014). 

Diante disso e com base às propriedades do óleo diesel obtido na simulação, 

verifica-se que houve proximidade dos valores resultantes e dos exigidos por lei. 

Portanto, a melhoria dessas características se torna papel fundamental da adição dos 

demais compostos mencionados. A adição de nafta, querosene e biodiesel contribuiriam 

para a redução da densidade do óleo diesel, redução de alguns pontos de ebulição na 

destilação fracionada, redução da viscosidade cinemática e aumento do número de 

cetano (NC). Devido ao óleo utilizado ser oriundo de um petróleo pesado, é difícil 

atender todas as especificações, principalmente no que diz respeito ao NC e à densidade 

do produto final, podendo ser alterados conforme a adição de compostos mais leves. 

Com relação ao NC, foi obtido um Índice de Cetano (IC) < 48 (valor mínimo exigido), 

determinado segundo o método HYSYS API 1974. Enquanto o NC é determinado 

experimentalmente, o IC trata-se de uma predição do NC através de cálculos por 

correlações propostas por diversas metodologias, tais como ASTM D976, ASTM 

D4737 e NBR 14759 – algumas apresentadas no trabalho de de Souza (2008). 

Contudo, de acordo com Campos e Epaminondas (1989) apud de Souza (2008), 

dependendo das propriedades do petróleo, nem sempre é garantindo atendar as 

especificações exigidas pela regulamentação quanto à qualidade de ignição (NC > 48), 

sobretudo quando se produz óleos derivados de um petróleo pesado, o que justifica a 

adição de substâncias, denominadas aditivos, para aprimorar algumas qualidades do 

combustível e elevar o NC, obtendo-se então o diesel aditivado. A adição de biodiesel 

também contribui para o aumento do NC, já que o biodiesel apresenta elevadores 

valores de NC. Então pela dificuldade de atingir os valores especificados, os motores 

diesel usualmente são projetados para trabalharem com combustível na faixa de NC de 

40 a 60, assim um NC < 40 acarreta no fenômeno de denotação (ou “batida de diesel”), 

que é o atraso excessivo da ignição, ocasionando aumento do consumo energético, 

danos mecânicos, redução da eficiência e aumento de ruído, e com NC > 60, o diesel 

queima quase instantaneamente, causando danos no motor, redução de potência e fadiga 

mecânica (CAMPOS; EPAMINONDAS, 1989 apud DE SOUZA, 2008; DE SOUZA, 

2008; CNT; SEST; SENAT, 2012; DE LIMA, 2012; DO BRASIL et al., 2014). Então, 

apesar do óleo diesel obtido estar abaixo do limite do NC, atingiu-se IC muito próximo, 

podendo ser corrigido pela adição de outros compostos, conforme mencionado, e está de 

acordo com o que foi citado por Campos e Epaminondas (1989) apud de Souza (2008). 
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O valor atingido do IC se deve à presença de aromáticos no óleo diesel tratado. 

No entanto houve um aumento de 6,44 % do IC com relação ao NC da carga inicial 

previsto por Marafi, Al-Hindi e Stanislaus (2007), uma vez que houve redução dos 

compostos aromáticos e naftênicos, e aumento das parafinas presentes, conforme pode 

ser visto na Figura 17 (DE SOUZA, 2008; DO BRASIL et al., 2014). Apesar da 

melhora do NC, ressalta-se que o processo de HDT não tem por objetivo o aumento do 

NC do diesel, uma vez que essa propriedade é dependente da carga do processo, para 

tanto uma possível solução seria realizar uma mistura do petróleo que originou a carga 

do HDT com volumes de petróleos mais leves (maior teor de hidrocarbonetos 

parafínicos), aumentando assim o NC tanto da alimentação da unidade, quanto do 

produto final. 

Também em relação à carga inicial, nota-se com base na Figura 18 um aumento 

dos cortes de petróleo DL, DP e GOL e uma redução dos compostos contaminantes no 

diesel tratado, indicando a eficiência de tratamento do processo. 
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Figura 17 - Classes de hidrocarbonetos constituintes (a) da carga inicial da 

unidade e (b) do óleo diesel tratado em composição molar. 
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Figura 18 - Composição mássica (a) da carga inicial da unidade e (b) do óleo diesel 

tratado. 
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4.4. AVALIAÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO 

 

Como o processo de HDT envolve uma grande carga energética, pois as 

operações abrangem uma série de etapas de mudança de temperatura e de pressão, além 

do fato das reações serem bastante exotérmicas, o controle da energia se torna um fator 

primordial para o bom funcionamento da unidade, se tornando dessa forma uma 

importante variável para a manutenção e o bom desempenho dos equipamentos. Desse 

modo, o objetivo dessa seção foi determinar o consumo energético da unidade a fim de 

realizar um comparativo com o caso em que a unidade estiver otimizada. Adotando o 

uso de energia elétrica para as operações, baseando-se na bandeira tarifária vermelha 

cobrada no mês de Fevereiro de 2015 (R$ 0,35565/kWh e R$ 0,50106/kWh sem e com 

ICMS e PIS/COFINS respectivamente), e nos dados energéticos dos equipamentos, foi 

construída a Tabela 20, em que se apresenta o gasto energético e o consumo tarifário. 

Tabela 20 - Gasto energético e consumo tarifário dos principais pontos da unidade. 

Equipamento 

Gasto 

energético 

(kW) 

Gasto 

energético 

mensal (kWh) 

Tarifa consumo 

(sem ICMS e 

PIS/COFINS) 

(R$/mês) 

Valor final 

consumo (com 

ICMS e 

PIS/COFINS) 

(R$/mês) 

Bomba 1 9,37 x 10
2
 6,75 x 10

5
 2,40 x 10

5
 3,38 x 10

5
 

Compressor 1 1,66 x 10
3
 1,20 x 10

6
 4,25 x 10

5
 5,99 x 10

5
 

Forno 1 1,99 x 10
4
 1,43 x 10

7
 5,10 x 10

6
 7,19 x 10

6
 

Bomba 2 8,90 x 10
2
 6,41 x 10

5
 2,28 x 10

5
 3,21 x 10

5
 

Refrigerador 1 3,01 x 10
4
 2,16 x 10

7
 7,70 x 10

6
 1,08 x 10

7
 

Refrigerador 2 (Condensador 1) 6,47 x 10
2
 4,66 x 10

5
 1,66 x 10

5
 2,33 x 10

5
 

Coluna Retificadora 1 

(Condensador Parcial 1) 
1,56 x 10

4
 1,12 x 10

7
 3,99 x 10

6
 5,62 x 10

6
 

Coluna Retificadora 1 

(Refervedor 1) 
5,20x 10

4
 3,74 x 10

7
 1,33 x 10

7
 1,88 x 10

7
 

Refrigerador 5 2,32 x 10
4
 1,67 x 10

7
 5,95 x 10

6
 8,38 x 10

6
 

Coluna Regeneradora 1 

(Condensador + Refervedor) 
7,17 x 10

3
 5,16 x 10

6
 1,84 x 10

6
 2,59 x 10

6
 

Bomba 3 8,09 x 10
-2

 5,83 x 10
1
 2,07 x 10

1
 2,92 x 10

1
 

Bomba 4 9,84 x 10
1
 7,08 x 10

4
 2,52 x 10

4
 3,55 x 10

4
 

Refrigerador 3 4,67 x 10
3
 3,36 x 10

6
 1,19 x 10

6
 1,68 x 10

6
 

Compressor 2 1,43 x 10
4
 1,03 x 10

7
 3,67 x 10

6
 5,16 x 10

6
 

Refrigerador 4 1,17 x 10
4
 8,45 x 10

6
 3,01 x 10

6
 4,24 x 10

6
 

Purificador Refrigerado 1 1,84 x 10
3
 1,32 x 10

6
 4,71 x 10

5
 6,64 x 10

5
 

TOTAL 1,85 x 10
5
 1,33 x 10

8
 4,73 x 10

7
 6,67 x 10

7
 



 
85 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se que o gasto energético da unidade foi bastante significante, 

especialmente com relação à coluna retificadora, uma vez que a mesma trabalha sob 

condições de temperaturas elevadas. O forno também representou elevado gasto, pois 

possui a função de aquecer a carga da unidade já submetida a altas pressões até 

temperaturas muito elevadas, a fim de que a reação de processe nos reatores em 

condições severas e atinja valores eficientes de conversão. Com relação aos 

refrigeradores, tem-se que os refrigeradores 1 e 5 foram os que obtiveram maiores 

valores energéticos. O primeiro recebeu a mistura efluente-água sob elevada 

temperatura, reduzindo-a para o HPS, que operava sob elevada pressão e temperatura 

inferior, enquanto o quinto recebeu o óleo diesel purificado da retificadora também a 

alta temperatura, devendo reduzi-la para o armazenamento do óleo. 

O compressor 2 apresentou maior carga energética do que o compressor 1 para o 

mesmo fluido (gás H2), já que o primeiro compressor atuou apenas na compressão do 

H2 de make-up oriundo de um vaso de pressão já submetido a elevadas pressões, 

enquanto o segundo atuou sobre todo o H2 de reciclo e de quench, isto é, necessitou de 

uma maior energia para realizar o trabalho pois a vazão era maior, além do H2 oriundo 

da subseção de adoçamento estar sob condições menores de pressão em relação ao H2 

do vaso de pressão. Já as bombas 1 e 2 tiveram maiores cargas elétricas que as demais, 

pois atuaram na elevação da pressão de alimentação da unidade e na injeção de água 

(operações que exigiam altas vazões e elevadas pressões). 

 As utilidades (equipamentos de aquecimento e refrigeração) tiveram a maior 

parcela de consumo energético da unidade (Figura 19), devido à maior quantidade 

desses equipamentos que dos demais tipos, e também à elevada capacidade calorífica de 

algumas correntes, exigindo maiores cargas térmicas para variar a temperatura. 
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Figura 19 - Distribuição de consumo energético. 
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4.5. ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

4.5.1. Seção de reação 

 

Na seção de reação foram analisados os teores de enxofre e de nitrogênio 

baseados na quantidade de tiofeno e indol presentes no efluente após a seção de reação, 

e a conversão nas reações de HDS e de HDN em função de variações na temperatura de 

entrada dos reatores, na pressão do sistema, no consumo H2 de make-up/óleo e na 

LHSV. 

Na Figura 20 pode ser observado que, à medida que se elevou a temperatura de 

entrada dos leitos, menor o teor de enxofre e de nitrogênio no efluente obtido, ou seja, 

maior era a taxa cinética e a conversão das reações, uma vez que as reações de HDS e 

HDN são regidas pela cinética química. 
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Figura 20 - Perfil de teor de enxofre e nitrogênio no efluente em função da 

temperatura de entrada dos leitos. 

Nota-se que para temperaturas próximas a 300 °C, ambas as reações já atingiram 

valores elevados de conversão, assim como o verificado por Ho (2004) para a reação de 

HDS. O comportamento desses resultados concorda com os obtidos por Ho (2004) e 

Murali et al. (2007), especialmente com relação ao HDS. Ressalta-se novamente que a 

determinação dos teores de enxofre e de nitrogênio após a seção de reação foi realizada 

em função apenas da quantidade de tiofeno e de indol ainda presentes, isto é, não foram 

considerados no cálculo o H2S e o NH3, para se ter uma estimativa do percentual de 

redução dos contaminantes e uma previsão do teor de S e N no final do processo, além 
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disso, esses subprodutos ainda seriam quase que completamente removidos na seção de 

separação. 

 Assim como a temperatura, a pressão do sistema também aumentou a conversão 

das reações (Figura 21), pois contribui para o aumento da pressão parcial de H2, 

garantindo uma maior capacidade de processamento. Nota-se que altas conversões são 

obtidas sob condições bastante elevadas de pressão, o que indica um processo severo. O 

comportamento da conversão em função da pressão foi semelhante ao obtido na 

simulação realizada por Ganguly (2009) para o HDS de diesel. 
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Figura 21 - Perfil de teor de enxofre e nitrogênio no efluente em função da pressão 

do sistema. 

O aumento do consumo H2 de make-up/óleo também acarretou de modo geral no 

aumento da conversão (Figura 22) devido ao aumento simultâneo da pressão parcial de 

H2 no meio, acarretando numa maior probabilidade de contato entre o gás e os 

contaminantes. 
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Figura 22 - Perfil de teor de enxofre e nitrogênio no efluente em função do 

consumo H2 de make-up/óleo. 

Verifica-se que nas condições utilizadas de temperatura, pressão e LHSV, foram 

obtidas elevadíssimas conversões das reações para quaisquer valores de H2 de make-up, 

indicando a compensação entre as variáveis para manter a eficiência do processo. 

Alguns pontos anômalos nas curvas se devem a erros de convergência do software. O 

comportamento linear das curvas corroborou os resultados observados por Ho (2004) e 

Murali et al. (2007) no HDS. 

Por outro lado, o aumento da LHSV reduziu a conversão das reações e elevou o 

teor dos contaminantes no efluente, conforme pode ser verificado na Figura 23. 
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Figura 23 - Perfil de teor de enxofre e nitrogênio no efluente em função da LHSV. 
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Isso ocorre porque se mantendo a vazão da carga constante e aumentando o 

valor da LHSV, tem-se que o volume útil do reator se reduz, ocasionando assim uma 

menor severidade do processo devido ao menor tempo de residência dos contaminantes 

no interior do reator, e consequentemente menor a conversão dos mesmos. Nota-se que 

para LHSV > 2 h
-1

 já se obtem menores conversões das reações. Os desempenhos da 

conversão e dos teores de contaminantes corroboraram os resultados explicitados por 

Murali et al. (2007), Alvarez e Ancheyta (2008) e Ganguly (2009). 

Em todas as análises realizadas na seção de reação foi verificado que a 

conversão da HDS foi sempre superior à da HDN. Isso ocorreu devido à maior 

disponibilidade de tiofeno no meio em relação à quantidade de indol, além do modelo 

cinético da taxa de reação da HDS possuir uma constante reacional maior que a da 

HDN, garantindo desse modo um maior processamento do tiofeno do que do indol. Isso 

também está agregado à dificuldade de remoção do nitrogênio da molécula de indol por 

possui um grau de aromaticidade superior ao do tiofeno. 

 

4.5.2. Subseções de resfriamento e de adoçamento de gás 

ácido 

 

O objetivo foi avaliar a distribuição (ou split) de H2S e de NH3 nas correntes de 

água amoniacal, fase líquida orgânica e gás ácido, objetivando reduzir a quantidade de 

H2S destinada à subseção de adoçamento de gás para evitar reciclo desse contaminante 

para o início do processo e minimizar a vazão de amina perdida, além de garantir o 

maior envio de butano e etil-benzeno para essa subseção a fim de estimar uma produção 

máxima possível de gás combustível constituído por esses compostos. Foram tomadas 

como variáveis operacionais influentes a temperatura da mistura efluente-água, que é 

controlada em função da vazão de água injetada no processo, as temperaturas dos vasos 

HPS e LPS, e a pressão de operação do vaso LPS. 

A água injetada influencia diretamente na temperatura do efluente, uma vez que 

seu objetivo é remover parte dos contaminantes de enxofre e de nitrogênio residuais da 

seção de reação. Assim, quanto maior a vazão de água injetada, menor a temperatura da 

mistura efluente-água. O aumento da quantidade de água injetada contribuía para a 

redução de H2S e NH3 enviados às subseções de adoçamento e de retificação, 

favorecendo a purificação, conforme se verifica na Figura 24. 
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Figura 24 - Distribuição de (a) H2S e (b) NH3 contidos no efluente após a subseção 

de resfriamento em função da quantidade de água injetada. 

É observado que praticamente toda a amônia do efluente é arrastada pela água, 

indicando maior afinidade da amônia pela água do que do ácido sulfídrico, já que a 
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amônia apresenta maior momento dipolar devido às pontes de hidrogênio N–H, pois a 

diferença de eletronegatividade entre os o nitrogênio e o hidrogênio é maior do que 

entre o enxofre e o hidrogênio segundo a Escala de Pauling de eletronegatividade. A 

temperatura afeta fortemente a solubilidade dos gases no líquido, podendo, por 

exemplo, ser medida através do equilíbrio líquido-vapor pela constante de Henry, de 

modo que o aumento da temperatura acarreta geralmente um aumento da constante de 

Henry, consequentemente menor é a solubilidade do gás no líquido, contudo a Lei de 

Henry só pode ser aplicada a sistemas de diluição infinita que trabalham sob condições 

de baixa pressão, de maneira que a fase gasosa se comporte como um gás ideal (FOUST 

et al., 1982; SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007). 

Fernández-Prini, Alvarez e Harvey (2003) propuseram correlações para estimar 

a constante de Henry de diversos solutos gasosos em água, e perceberam que a amônia 

possuía uma elevada solubilidade na água, não sendo possível determinar a sua 

constante de Henry. Já o H2S apresentou moderada solubilidade na água, faltando ainda 

dados de alta precisão em condições de temperaturas inferiores. Assim a NH3 não segue 

fielmente a Lei de Henry, sendo sua solubilidade tabelada ou determinada graficamente 

em função da temperatura e de sua pressão parcial (apresentado por Sherwood (1925)). 

O H2S tendeu a ser mais arrastado para a fase aquosa à medida que se aumentava 

a vazão de água injetada, reduzindo o percentual desse gás conduzido à absorvedora, 

consequentemente a vazão da corrente de amina perdida também era minimizada, pois a 

quantidade de DEA perdida (a corrente de amina perdida era constituída por DEA, além 

de vestígios de hidrocarbonetos, hidrogênio e contaminantes) respondia à quantidade de 

gás ácido que alimentava a absorvedora proporcionalmente. 

Como a injeção de água removeu praticamente toda a NH3 e parte do H2S, a 

pressão parcial de outros compostos leves no gás aumentou, necessitando que o sistema 

atingisse um novo equilíbrio, reduzindo a fração na fase vapor de alguns compostos, 

dentre eles o butano e o etil-benzeno, além da condensação e do aumento da 

solubilização desses compostos no líquido pela redução da temperatura também terem 

contribuído para a redução dos mesmos no vapor, carretando numa menor quantidade 

desses compostos destinada à absorvedora e menor vazão de gás combustível, conforme 

se verifica na Figura 25. 
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Figura 25 - Produção de amina perdida e de gás combustível em função da 

quantidade de água injetada. 

Foram avaliadas as temperaturas dos vasos HPS e LPS (Figura 26), e tem-se que 

o aumento da temperatura favorece a evaporação do H2S e da NH3, que seguiam para a 

absorvedora. Assim a maior concentração de H2S no gás ácido aumentava a quantidade 

de amina perdida. Como a NH3 apresenta um P.E. maior do que o H2S, o aumento da 

temperatura reduzia sua concentração na fase aquosa do HPS e aumentava na orgânica, 

e para temperaturas ainda maiores, ocorria a sua passagem para a fase gasosa. 
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Figura 26 - Distribuição de (a) H2S e (b) NH3 contidos no efluente após a subseção 

de resfriamento em função das temperaturas dos vasos HPS e LPS. 

Outro fato verificado foi que o butano e o etil-benzeno tendiam a permanecer na 

fase orgânica por serem altamente apolares, entretanto a elevação da temperatura 

evaporava parte desses compostos, garantindo maior produção possível máxima de gás 

combustível pelo PSA (Figura 27). 
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Figura 27 - Produção de amina perdida e de gás combustível em função das 

temperaturas dos vasos HPS e LPS. 

 Diferentemente dos parâmetros anteriores, a pressão do vaso LPS não afetou a 

composição da água amoniacal, pois a mesma é produzida durante a operação do vaso 

HPS. Como a água amoniacal já havia solubilizado praticamente toda a NH3 presente 

no efluente, a pressão do LPS não teve muito influência na distribuição desse composto 

nas fases gasosa e líquida, ocorrendo apenas uma pequena redução da NH3 no gás e 

aumento na fase líquida destinada à coluna retificadora. Com relação ao H2S, observou-

se que o aumento da pressão provocou um aumento da quantidade desse composto na 

fase líquida orgânica que era conduzida à coluna retificadora, reduzindo assim sua 

quantidade no gás ácido.  

Fisicamente, a solubilidade do gás é função também da pressão do gás no 

sistema, apesar da constante de Henry depender fracamente da pressão (SMITH; VAN 

NESS; ABBOTT, 2007). Todavia, o aumento da pressão ocasiona uma maior 

frequência de choques entre entras moléculas, existindo assim uma maior probabilidade 

das partículas entrarem na solução líquida, o que favorece a penetração do gás no 

líquido, aumentando sua solubilidade até que o sistema atinja um novo estado de 

equilíbrio (Figura 28). 
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Figura 28 - Distribuição de (a) H2S e (b) NH3 contidos no efluente após a subseção 

de resfriamento em função da pressão do vaso LPS. 

Diante disso, uma vez operando o LPS a pressões maiores, os hidrocarbonetos 

leves (butano e etil-benzeno) constituintes do gás combustível tenderam a ficar oclusos 

na fase líquida, reduzindo a produção do gás combustível (Figura 29). Foi verificado um 

comportamento não previsto para a vazão mássica da corrente de amina perdida, uma 

vez que com o aumento da pressão do LPS menores quantidades de H2S seguiam para a 
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fase gasosa, reduzindo assim a vazão de gás ácido destinado à absorvedora de amina, 

consequentemente dever-se-ia haver uma redução da vazão de amina perdida, e não um 

aumento. Contudo, isso pode ser explicado pelo fato de que a corrente de amina era 

composta também por hidrocarbonetos, mesmo em mínimas quantidades. 
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Figura 29 - Produção de amina perdida e de gás combustível em função da pressão 

do vaso LPS. 

Assim, com o aumento da pressão do LPS, realmente houve uma menor vazão 

de gás ácido conduzido à absorvedora, consequentemente menor quantidade de DEA foi 

perdida (ver Tabela 34), acarretando o aumento do peso molar da corrente de gás doce 

devido à predominância dos hidrocarbonetos (incluindo pseudocomponentes) na fase, 

provocando uma maior concentração desses compostos no gás. Dessa maneira, para que 

o purificador de gás doce removesse a DEA arrastada nesse gás, foi necessário remover 

também maiores quantidades de pseudocomponentes, uma vez que uma menor 

quantidade de DEA estava oclusa na fase, provocando assim uma maior vazão da 

corrente de amina perdida. Notou-se que para pressões do LPS mais elevadas (acima de 

27 bar), compostos mais leves começam a se tornar mais presentes na corrente de amina 

perdida, reduzindo o peso molar da mistura. 
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4.5.3. Subseção de retificação 

 

Aqui foram analisados a recuperação dos cortes de petróleo nas correntes de 

produto associadas geradas na coluna retificadora, o teor total (considerando tiofeno, 

indol, H2S e NH3) de S, N e água no produto tratado, e o seu rendimento em função da 

carga inicial da unidade. Foram tomados como variáveis influentes a temperatura de 

alimentação da coluna, a pressão da coluna (alterada conforme a pressão do vaso LPS), 

o estágio de saída do óleo diesel purificado e a razão de refluxo externa da coluna. 

Na Figura 30 estão exibidos os perfis de recuperação dos cortes de petróleo e de 

rendimento do diesel tratado. 
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Figura 30 - Recuperação dos cortes de petróleo nas correntes associadas e 

rendimento do diesel tratado em função da temperatura de alimentação da 

retificadora. 

Observa-se que ao longo de uma extensa faixa da temperatura de alimentação da 

torre, a recuperação e o rendimento não foram muito afetados nas demais condições 

operacionais mantidas constantes. Todavia, para temperaturas de alimentação mais 

elevadas (acima de 300 °C) a recuperação dos cortes reduzia, indicando uma maior 

vaporização da carga e consequentemente os pseudocomponentes que deveriam ser 

produzidos nas suas correntes associadas passaram a ser produzidos em correntes mais 

leves da coluna de retificação, que começaram a ser contaminadas por compostos mais 
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pesados, dessa maneira se reduzia a vazão das correntes mais pesadas da torre e 

aumentava a vazão das correntes mais leves. Isso também se deve ao fato de que apesar 

da temperatura da alimentação ter sido alterada, a temperatura interna da torre é 

diretamente relacionada com a vazão de refluxo interno e externo. 

Referente ao rendimento do produto final ocorreu o mesmo fenômeno, contudo 

foi verificado isso para temperaturas ainda maiores (acima de 450 °C), pois inicialmente 

os pseudocomponentes presentes no produto do resíduo passaram a ser produzidos na 

corrente imediatamente superior (óleo diesel), havendo a compensação da perda de 

pseudocomponentes do diesel pelos pseudocomponentes do resíduo, porém quando se 

elevava bastante a temperatura, parte desses compostos presentes no diesel também era 

vaporizada, reduzindo a vazão mássica do produto final e o rendimento da produção, 

aumentando o teor de contaminantes (Figura 31). 
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Figura 31 - Teor de enxofre, nitrogênio e água no diesel tratado em função da 

temperatura de alimentação da retificadora. 

 O aumento da pressão em torres de destilação, usualmente ocasiona um aumento 

na produção de correntes mais pesadas. Desse modo, o aumento da pressão na coluna de 

retificação (opera sob mesma condição de pressão do vaso LPS) causou redução nas 

recuperações do QRS e do DTOT, uma vez que parte dos pseudocomponentes 

constituintes dessas correntes tendia a ser produzida nas correntes inferiores da coluna. 

Contudo, foi verificado que a recuperação do RES também diminuiu, isso ocorreu 

porque parte dos pseudocomponentes desse corte também ficou oclusa na corrente de 
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diesel purificado, uma vez que a produção de diesel ocorria imediatamente em dois 

estágios acima do refervedor (estágio de produção da corrente de resíduo). 

Diante disso, apesar da recuperação de DTOT ter sido reduzida na corrente de 

óleo diesel purificado, a produção dessa corrente foi favorecida nas condições de 

temperatura e pressão da coluna, contendo, portanto, pseudocomponentes oriundos dos 

cortes de QRS e RES. Consequentemente o rendimento da produção de diesel tratado ao 

final do processo foi elevado (Figura 32). Além dos pseudocomponentes tenderem a se 

concentrar na corrente de diesel, os contaminantes também se concentravam com o 

aumento da pressão, conforme verificado na Figura 33. 
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Figura 32 - Recuperação dos cortes de petróleo nas correntes associadas e 

rendimento do diesel tratado em função da pressão da retificadora. 

 



 
100 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0

10

20

30

40

50

60  Enxofre

 Nitrogênio

 Água

Pressão (bar)

T
eo

r 
d
e 

en
x
o
fr

e 
n
o
 d

ie
se

l 
tr

at
ad

o
 (

m
g
/k

g
)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0 T
eo

res d
e n

itro
g
ên

io
 e ág

u
a n

o
 d

iesel tratad
o
 (m

g
/k

g
)

 
Figura 33 - Teor de enxofre, nitrogênio e água no diesel tratado em função da 

pressão da retificadora. 

 A análise da recuperação, do rendimento e dos teores de contaminantes em 

função do estágio de saída do óleo diesel purificado da torre retificadora já foi realizada 

durante a seleção do estágio do diesel na modelagem da subseção de retificação, 

conforme está discutido na seção 4.3 com base nas Figuras 14 e 15. 

 Já a razão de refluxo externo favorece o fracionamento dos cortes, permitindo 

assim uma maior purificação das correntes de produto da coluna, especialmente nas 

frações mais leves, pois o condensador atua removendo os compostos mais pesados 

oclusos na fase vapor oriunda da seção de retificação que alimenta o condensador. 

Portanto esse parâmetro contribui de fato para a economia do sistema, uma vez que o 

aumento o refluxo do condensador compensa o tamanho da coluna, ou seja, quanto 

maior for a vazão de refluxo externo para dentro da coluna, menor a necessidade de se 

trabalhar com colunas grandes, garantindo produzir correntes de maior pureza. 

 Assim, quando foi elevada a razão de refluxo, a recuperação dos cortes de 

petróleo em suas correntes de produto correspondentes também aumentou, indicando 

uma maior pureza das mesmas e uma maior concentração dos seus respectivos 

pseudocomponentes, conforme pode ser visto na Figura 34. 
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Figura 34 - Recuperação dos cortes de petróleo nas correntes associadas e 

rendimento do diesel tratado em função da razão de refluxo externo da 

retificadora. 

As correntes de diesel e de resíduo sentiram menor efeito da razão de refluxo 

para valores superiores a R = 5,00, indicando que suas recuperações já haviam atingido 

patamares próximos a seus valores limites para as condições operacionais empregadas.  

O aumento da razão de refluxo externo favoreceu a maior recirculação de 

líquido no interior da coluna, dessa maneira parte dos pseudocomponentes pertencentes 

ao corte do RES que previamente poderia ser produzida na corrente de querosene, agora 

passava a ser produzida na corrente de resíduo e na corrente de diesel purificado, 

aumentando, portanto, o rendimento do diesel tratado em função da carga alimentada na 

unidade. Diante disso, à medida que se aumentava a recuperação dos cortes a partir do 

aumento do refluxo externo, aumentava-se também a purificação das correntes e a 

vazão do diesel tratado, fazendo também com que a teor de contaminantes presentes no 

diesel tratado fosse minimizado (Figura 35). 
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Figura 35 - Teor de enxofre, nitrogênio e água no diesel tratado em função da 

razão de refluxo externo da retificadora. 

 

4.6. OTIMIZAÇÃO DA UNIDADE 

 

Para a otimização da unidade de HDT foi realizada a Metodologia de Superfícies 

de Resposta (MSR), aplicando um intervalo de confiança sempre de I.C. = 95 %, 

analisando-se as interações entre as variáveis e tomando como base nas faixas 

operacionais cujos resultados estavam dentro ou próximo dos valores admissíveis. 

Devido à ausência de replicatas por se tratar de uma simulação, a significância dos 

efeitos dos fatores foi analisada com o auxílio do gráfico normal de probabilidade. 

 

4.6.1. Seção de reação 

 

A otimização da seção de reação se baseou nos níveis de fatores apresentados na 

Tabela 21 com o objetivo de reduzir ao máximo o teor de enxofre e de nitrogênio (com 

base nos contaminantes) presente no efluente. Uma vez reduzindo-se o teor de enxofre, 

consequentemente o teor de nitrogênio seria reduzido, dessa forma a única resposta a ser 

analisada na otimização dessa seção foi o teor de enxofre, contudo as demais variáveis 

foram também verificadas para se prever a eficiência e a permissão das condições 
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utilizadas no processo. Os resultados obtidos a partir da matriz de planejamento estão 

expostos na Tabela B.1 no Apêndice B. 

Tabela 21 - Níveis de planejamento da seção de reação. 

Fatores 
Níveis 

-1 0 1 

X1 – Temperatura (°C) 340 360 380 

X2 – Pressão (bar) 110 120 130 

X3 – Consumo H2 de make-up/óleo (scf/bbl) 300 550 800 

X4 – LHSV (h
-1

) 0,5 1,0 1,5 

Em alguns experimentos ainda era obtido um teor de enxofre superior a 10 

mg/kg, apesar das conversões estarem bastante elevadas. Dessa forma foi testada a 

curvatura do teor de enxofre através do gráfico normal de probabilidade, exibido na 

Figura 36. 

 
Figura 36 - Teste de curvatura – seção de reação. 

Observa-se que a curvatura do sistema com relação ao teor de enxofre não foi 

muito significativa uma vez que estava próximo ao valor nulo, indicando que o espaço 

amostral estudado ainda não se encontrava na região de respostas ótimas, ou seja, na 

região de curvatura. Além disso, percebe-se que todos os efeitos (principal e de 

interação) do fator 3 (razão H2 de make-up/óleo) também apresentaram menos 

significância do que os demais fatores. Outro fato diz respeito ao efeito de interação 

tripla 1*2*4, que respondeu com elevada significância aos experimentos realizados. 
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O teste de significância de regressão também demonstrou que o modelo linear 

completo (Equação 57) representou bem os dados, uma vez que se obteve uma variância 

explicativa equivalente a VARexp = 88,19 %. Observa-se que para obter teores menores 

de enxofre era necessário elevar a temperatura e a pressão, e reduzir a LHSV. 

 ̂      (    )      (    )       (    )       (    )       (    )     

     (    )         (    )          (57) 

Foi necessário percorrer pelo espaço amostral através da direção de maior 

inclinação, sendo utilizados para isso os coeficientes dos efeitos principais inseridos no 

modelo linear, tomando como base o coeficiente do efeito de maior significância em 

módulo, no caso a LHSV, e aplicando a relação entre coeficientes (Equação 50). Como 

não existe LHSV < 0, o valor limite para esse fator aplicado na direção de inclinação 

máxima foi de LHSV = 0,5 h
-1

. Seguindo o percurso de máxima inclinação e mantendo 

o consumo de H2 de make-up/óleo = 550 Scf/bbl (condição padrão), já que seu efeito 

não foi muito significativo para os resultados na faixa de trabalho empregada com 95 % 

de confiança, foi obtido como ponto de melhor resposta o (X1; X2; X4) = (1,68; 1,82; -

1,00) ↔ (T; P; LHSV) = (393,67 °C; 138,21 bar; 0,5 h
-1

). 

Foi realizado outro planejamento fatorial do tipo composto em torno desse ponto 

(Tabela 22), considerando apenas as três variáveis remanescente, assemelhando-se do 

planejamento elaborado por Elfghi e Amin (2013), mantendo X3 no valor padrão, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela B.2 no Apêndice B. 

Tabela 22 - Níveis de planejamento composto da seção de reação. 

Fatores 
Níveis 

-1,68 -1 0 1 1,68 

X1 – Temperatura (°C) 360,04 373,67 393,67 413,67 427,31 

X2 – Pressão (bar) 121,40 128,21 138,21 148,21 155,03 

X4 – LHSV (h
-1

) 0,08 0,25 0,50 0,75 0,92 

Com base nos resultados expostos na Tabela B.2 testou-se o ajuste do modelo 

quadrático completo, obtendo-se uma VARexp = 89,38 %, e pelo teste de regressão, esse 

modelo não foi significativo, contudo mais significativo que o modelo linear completo 

(VARexp = 70,30 %), indicando que o modelo quadrático se ajusta melhor aos resultados 

nas faixas de trabalho utilizadas do que o modelo linear  com 95 % de confiança. E 

através do gráfico normal de probabilidade (Figura 37) observou-se que os efeitos 
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relacionados à LHSV foram o que apresentaram as maiores influências sobre a resposta, 

podendo então a equação do modelo ser representada pela Equação 58. 

Figura 37 - Gráfico normal de probabilidade para o planejamento composto da 

seção de reação. 

 

 ̂      (     )       (     )       (     )  
      (     )  

      (     )     

(58) 

Uma possível razão pela qual o modelo quadrático não ter se ajustado 

perfeitamente se deveu às interações de três termos não serem inseridas no modelo, pois 

a interação 1*2*4 apresentou efeito bastante significativo, e sua ausência no modelo 

pode ter acarretado na falta de um melhor ajuste. Além disso, devido à complexidade do 

processo de HDT, segundo Elfghi e Amin (2013) a descrição completa desse processo 

pode ser obtida por um modelo quadrático ou até mesmo polinomial de ordem superior. 

Nas Figuras 38 e 39 estão exibidas as curvas de contorno do teor de S e N no efluente, 

mantendo os demais fatores no nível Xi = 0. 
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Figura 38 - Curvas de contorno do teor de enxofre (mg/kg) no efluente 
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Figura 39 - Curvas de contorno do teor de nitrogênio (mg/kg) no efluente. 
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Como todos os experimentos realizados no planejamento composto alcançaram 

valores de teor de enxofre abaixo e distante da especificação (10 mg/kg), foi verificado 

que já se encontrava na região ótima, permitindo assim a escolha de quaisquer 

experimentos possíveis. Contudo, o experimento 5 foi o que apresentou a melhor 

viabilidade, garantindo baixíssimos teores de enxofre e de nitrogênio no efluente, 

WABT médio permissível (apenas o primeiro leito apresentou uma temperatura de saída 

acima de 428 °C, equivalente a 431,2 °C, contudo uma diferença muito pequena) e uma 

redução de 0,46 % do gasto energético, conforme é exibido na Tabela 23. 

Tabela 23 - Ponto de trabalho ótimo para a seção de reação. 

Condições operacionais viáveis 

Temperatura (°C)                373,67 

Pressão (bar)                 128,21 

Consumo H2 de make-up/óleo (Scf/bbl) 550,00 

LHSV (h
-1

)                    0,75 

Resultados obtidos 

Teor S (mg/kg)                0,26 

Teor N (mg/kg)                0,72 

xHDS (%)             99,999 

xHDN (%)             99,647 

WABT – 1º reator (°C)           385,81 

WABT – 2º reator (°C)          373,75 

WABTméd (°C)          379,78 

Gasto energético (kW) 1,84 x 10
5
 

 

4.6.2. Subseções de resfriamento e de adoçamento de gás 

ácido 

 

Uma vez otimizada a seção de reação, partiu-se para otimização as subseções de 

resfriamento e de adoçamento de gás ácido, cujos objetivos eram reduzir o percentual de 

H2S e de NH3 destinado à subseção de adoçamento, reduzindo, portanto, a vazão da 

corrente de amina perdida, e simultaneamente aumentando a produção máxima possível 

de gás combustível. Para tal foram adotados os seguintes intervalos de operação dos 

fatores em um planejamento composto (Tabela 24), cujos resultados estão expressos na 

Tabela B.3 no Apêndice B. 
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Tabela 24 - Níveis de planejamento composto inicial das subseções de resfriamento 

e de adoçamento de gás ácido. 

Fatores 
Níveis 

-1,68 -1 0 1 1,68 

X1 – Temperatura do efluente após 

injeção d'água (°C) 
52,73 80,00 120,00 160,00 187,27 

X2 – Temperaturas HPS e LPS (°C) 16,36 30,00 50,00 70,00 83,64 

X3 – Pressão LPS (bar) 13,32 14,00 15,00 16,00 16,68 

 

Testou-se o modelo linear completo ao Split de H2S destinado à absorvedora, 

obtendo-se uma regressão significativa com VARexp = 99,19 %, contudo analisando-se 

o gráfico normal de probabilidade percebeu-se que a curvatura era significativa (Figura 

40). Então o planejamento foi expandido para um planejamento composto a fim de se 

testar o ajuste do modelo quadrático aos resultados. 

 
Figura 40 - Gráfico normal de probabilidade para o planejamento comum do Split 

de H2S destinado à absorvedora. 

Desse modo, a nova regressão também foi significativa, apesar de possuir uma 

VARexp inferior que do modelo linear, equivalente a VARexp = 98,86 %, ou seja, o 

modelo linear completo foi melhor ajustado aos resultados obtidos do que o modelo 

quadrático. Já para o Split de NH3 para a absorvedora, o ajuste linear completo não teve 

regressão significativa, pois FCal < FTab, mesmo obtendo-se uma VARexp = 98,24 %, 

além do fato da curvatura ter admitido um valor significativo (Figura 41). Quando se 

aplicou o planejamento composto, o ajuste quadrático teve uma VARexp = 95,25 % 
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(menor do que o modelo linear), porém sua regressão foi significativa, pois através da 

ANOVA obteve-se FCal > FTab. 

Essas duas análises podem ver verificadas com relação aos resultados obtidos 

apresentados na Tabela B.3 no Apêndice B. De fato ainda há pontos que resultaram em 

elevados Splits de H2S para a absorvedora, indicando ainda não ter atingido a região 

ótima, mas sim próxima, já que em outros pontos obteve-se valores bem menores. Já em 

relação ao Split de NH3 para a absorvedora, pode-se afirmar que já se atingiu a região de 

ótimo, pois todos os valores foram baixos. Ainda é notório observar que a pressão de 

operação do vaso LPS não apresenta efeito principal ou de interação muito 

significativos sobre as respostas com 95 % de confiança, podendo ser negligenciado na 

otimização, mantendo-se então em seu valor padrão (1,5 MPa). 

 

Figura 41 - Gráfico normal de probabilidade para o planejamento comum do Split 

de NH3 destinado à absorvedora. 

Diante dos fatos, o Split de NH3 para a absorvedora pôde ser expresso pelo 

modelo quadrático (Equação 59), e realizando o cálculo para determinar o ponto de 

ótimo através do sistema de equação de derivadas parciais do modelo, igualando todas 

as equações a zero, o ponto ótimo de operação foi (X1; X2) = (-1,30; 0,69) ↔ (TEfl; 

THPS/LPS) = (68,00 °C; 63,73 °C), cujos resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

25. As curvas de contorno para o Split de NH3 e de H2S para a absorvedora obtidas 

através dos resultados do planejamento estão apresentadas nas Figuras 42 e 43, 

mantendo os demais fatores no nível Xi = 0. 
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 ̂     (    )     (    )      (    )       (     )        (     )      (59) 

Tabela 25 - Ponto de trabalho ótimo obtido pelo modelo de Split de NH3 para as 

subseções de resfriamento e de adoçamento de gás ácido. 

Condições operacionais viáveis 

Temperatura do efluente após injeção de água (°C)                68,00 

Temperaturas dos vasos HPS e LPS (°C)                 63,73 

Pressão do vaso LPS (bar)                              15,0 

Resultados obtidos 

Split de H2S para absorvedora (%)             51,58 

Split de NH3 para absorvedora (%)              0,57 

Produção de gás combustível (kg/h)             3789,180 

Rendimento de gás combustível (m/m%)                  32,43 

Corrente de amina perdida (kg/h)                  2,573 

Razão mássica água/efluente (kg/kg)                    3,309 

Gasto energético (kW) 1,55 x 10
5
 

Pela Equação 59 comprova-se que a redução das temperaturas do efluente (com 

o aumento da injeção de água) e dos vasos HPS e LPS reduzem a quantidade de NH3 e 

de H2S que era destinada à absorvedora, contribuindo para uma menor perda de amina, 

porém acarretando também em menor produção de gás combustível. 
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Figura 42 - Curvas de contorno do Split de NH3 (%) para a absorvedora. 
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Figura 43 - Curvas de contorno do Split de H2S (%) para a absorvedora. 
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Apesar de o ponto obtido ser considerado bastante viável devido à redução de 

quantidade de H2S e de NH3 que seguiam para a absorvedora de amina, e pela redução 

da vazão mássica da corrente de amina, além do aumento da produção de gás 

combustível e da redução de gasto energético bastante significativos, ainda testou outro 

método para otimizar ainda mais a produção de gás combustível. Foi utilizada a 

metodologia da função de desejabilidade, pois para se atingir uma condição que 

permitisse uma maior produção de gás combustível seria necessário elevar as 

temperaturas dos vasos HPS e LPS, no entanto isso acarretaria também um aumento 

significativo na quantidade de H2S que seguiria para a absorvedora. Nas Tabelas 26 e 27 

são exibidos os intervalos de desejabilidade e as funções individuais de desejabilidade 

empregadas. Apesar de os resultados terem sido bastante satisfatórios, as respostas 

alcançadas pelo método anterior foram melhores. 

 

Tabela 26 - Intervalos de desejabilidade para as subseções de resfriamento e de 

adoçamento de gás ácido. 

Respostas LI d A d LS d s t 

Split de H2S para absorvedora (%) 50 1 50 1 60 0 1 3 

Produção de gás combustível (kg/h) 2000 0 3000 1 3000 1 3 1 

Gasto energético (kW) 1,70 x 10
5
 1 1,70 x 10

5
 1 1,80 x 10

5
 0 1 3 

 

Tabela 27 - Intervalos ótimos de desejabilidade para as subseções de resfriamento 

e de adoçamento de gás ácido. 

Respostas LI d A d LS d s t 

Split de H2S para absorvedora(%) 40 1 50 0,75 60 0 1 5 

Produção de gás combustível (kg/h) 2000 0 4000 0,75 6000 1 5 1 

Gasto energético (kW) 1,60 x 10
5
 1 1,70 x 10

5
 0,75 1,80 x 10

5
 0 1 5 

 

4.6.3. Subseção de retificação 

 

 Já otimizadas a seção de reação e as subseções de resfriamento e de adoçamento 

de gás ácido, a subseção de retificação foi otimizada a fim de elevar a recuperação dos 

cortes de petróleo, especialmente os cortes de diesel, além de aumentar o rendimento da 

corrente de diesel tratado e reduzir o teor de enxofre, nitrogênio e água no produto. 

Como a pressão do LPS era a mesma pressão de operação da coluna de 

retificação, esse fator se tornou comum para as subseções de resfriamento e de 



 
115 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

retificação. Desse modo foi necessário avaliar o comportamento dos resultados obtidos 

da subseção anterior em frente às variações dessa variável, além de garantir uma melhor 

produtividade da coluna de retificação. Para isso foi utilizada a método de função de 

desejabilidade, analogamente ao caso anterior. Partiu-se de um planejamento comum 

com ponto central 2
4
 + 1 (Tabela 28), verificando as recuperações dos cortes, o teor dos 

contaminantes e o rendimento do produto final, assim como os Split de H2S destinado à 

absorvedora de amina, a produção de gás combustível e o gasto energético, cujos 

resultados podem ser visualizados na Tabela B.4 no Apêndice B. 

Tabela 28 - Níveis de planejamento da seção de retificação. 

Fatores 
Níveis 

-1 0 1 

X1 – Temperatura de alimentação (°C) 100 235 370 

X2 – Pressão (bar) 5 10 15 

X3 – Estágio de saída do diesel purificado 13 14 15 

X4 – Razão de refluxo externo 1,5 4,0 6,5 

A partir dos resultados expostos na Tabela B.4 nota-se que em alguns 

experimentos as recuperações dos cortes de petróleo ainda apresentaram resultados 

baixos, além de que em dois experimentos o produto final ainda continha um teor de 

enxofre acima da especificação. Também foi possível perceber que o Split de H2S para a 

absorvedora e a produção de gás combustível apenas sofreram alteração com a mudança 

da pressão, já que é a única variável comum às subseções de resfriamento e de 

retificação, conforme o previsto anteriormente. 

Foram tomadas como respostas a serem otimizadas: a recuperação de DTOT, o 

teor de S no diesel tratado, o gasto energético, o Split de H2S para a absorvedora e a 

produção de gás combustível. Uma vez otimizadas essas respostas, as demais são 

automaticamente ajustadas conforme as prioridades do sistema. Diante disso, como 

foram múltiplas respostas a serem controladas, foi adotada a função de desejabilidade 

para cada uma delas, adotando quatro intervalos distintos, analogamente como realizado 

nas subseções anteriores. Na Tabela 29 são expressos os intervalos adotados para cada 

função, bem como seus respectivos limites e valores aceitáveis de desejabilidade. 
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Tabela 29 - Intervalos de desejabilidade para a subseção de retificação. 

Respostas LI d A d LS d s t 

Split de H2S para absorvedora (%) 40 1 50 0,75 60 0 1 5 

Produção de gás combustível (kg/h) 2000 0 4000 0,75 6000 1 5 1 

Gasto energético (kW) 1,60 x 10
5
 1 1,70 x 10

5
 0,75 1,80 x 10

5
 0 1 5 

Recuperação de DTOT (m/m%) 80 0 85 0,75 90 1 5 1 

Teor de S no produto final (mg/kg) 0 0 1 1 2 0 1 5 

Aplicando os resultados obtidos e os intervalos de desejabilidade no software 

Statistica utilizando níveis de +2 a -2 com 21 pontos em cada variável, e ajustando 

através de uma regressão de superfície do tipo quadrática com 95 % de confiança, foi 

obtida (X1; X2; X3; X4) = (-0,20; -0,40; -1,00; -0,20) ↔ (TF; P; E; R) = (262,00 °C; 8 

bar; 13; 3,50) como a condição operacional mais viável. 

Atingir uma condição ótima para manter todas as respostas em níveis aceitáveis 

foi difícil tanto pelas condições operacionais, quanto pelo número de respostas a serem 

simultaneamente otimizadas. Desse modo, foi adotado um planejamento fatorial 

composto do tipo CFC em torno do ponto ótimo do planejamento anterior (Tabela 30, 

sendo a matriz de planejamento e resultados exibidos na Tabela B.5 no Apêndice B). 

Tabela 30 - Níveis de planejamento composto tipo CFC da seção de retificação. 

Fatores 
Níveis 

-1 -1 0 1 1 

X1 – Temperatura de alimentação (°C) 234 234 262 290 290 

X2 – Pressão (bar) 6 6 8 10 10 

X3 – Estágio de saída do diesel purificado 12 12 13 14 14 

X4 – Razão de refluxo externo 2 2 3,5 5 5 

Da Tabela B.5 infere-se que já se atingiu a região de respostas ótimas, já que as 

recuperações dos cortes foram semelhante (e em alguns casos superiores) aos obtidos 

através do planejamento anterior, além do fato de que o óleo diesel tratado admitiu 

teores de S < 10 mg/kg em quaisquer condições. Em alguns experimentos ainda houve 

redução significativa do gasto energético, além do aumento da produção de gás 

combustível, apesar do pequeno aumento da quantidade de H2S que seguia à 

absorvedora em alguns casos. Com base nos resultados obtidos e aplicando as funções 

de desejabilidade novamente no software Statistica, o ponto ótimo estipulado pelo 

sistema constituiu as condições (X1; X2; X3; X4) = (1,20; 0,60; -0,40; 0,60) ↔ (TF; P; 
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E; R) = (295,60 °C; 9,2 bar; 13; 4,4), cujos resultados estão apresentados na Tabela 31 

em comparação com os obtidos no planejamento anterior. 

Tabela 31 - Ponto de trabalho ótimo obtido pela função de desejabilidade do 

planejamento inicial e do composto tipo CFC para a subseção de retificação. 

Condições operacionais viáveis 
Planejamento 

composto CFC 

Planejamento 

inicial 

Temperatura da alimentação coluna de 

retificação (°C) 
            295,60         262,00 

Pressão de operação (ou Pressão do vaso LPS) 

(bar) 
              9,2                   8,0 

Estágio de saída do diesel purificado     13         13 

Razão de refluxo externo           4,40               3,50 

Resultados obtidos 

Recuperação DTOT (m/m%)    84,74       85,17 

Recuperação QRS (m/m%)    70,01       71,52 

Recuperação RES (m/m%)    42,18       44,09 

Teor de S no diesel tratado final (mg/kg)      0,17         0,09 

Teor de N no diesel tratado final (mg/kg)      0,32         0,30 

Teor de Água no diesel tratado final (mg/kg) 2,33 x 10
-3

 1,17 x 10
-3

 

RW (m/m%)     66,69 66,59 

Gasto energético (kW)       1,65 x 10
5
       1,63 x 10

5
 

Split de H2S para absorvedora (%)     54,11       55,03 

Produção de gás combustível (kg/h) 4052,022   4163,353 

Desejabilidade       0,32027         0,25792 

Comparando esses resultados aos anteriores, percebe-se uma redução nas 

recuperações e na produção de gás combustível, além de um leve aumento no gasto 

energético e no teor dos contaminantes do diesel tratado. Entretanto, houve uma redução 

no Split de H2S destinado à absorvedora e um aumento no rendimento do produto final, 

tornando esse caso melhor. 

A desejabilidade ainda não apresentava valores altos, devido à dificuldade de 

otimizar cinco respostas simultaneamente, contudo seus valores foram superiores aos 

obtidos pelo planejamento anterior. Contudo, analisando esses resultados, é possível 

verificar que alguns experimentos ainda conferem condições mais favoráveis de 

processo.  

Desse modo, o experimento 18 foi o que respondeu com as melhores condições 

operacionais, sendo assim eleito o ponto ótimo da subseção de retificação, uma vez que 

garantiu alta recuperação de todos os cortes de petróleo, além de atingir baixos níveis de 
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S, N e água no diesel tratado, enquanto que o Split de H2S para a absorvedora se 

manteve próximo a 50 %. Ainda permitiu uma melhor produção de gás combustível, 

reduzindo o gasto energético em 16,54 % com relação às condições padrão, conforme 

os resultados estão apresentados na Tabela 32. 

Tabela 32 - Ponto de trabalho ótimo da subseção de retificação. 

Condições operacionais viáveis 

Temperatura da alimentação coluna de retificação (°C)                290,00 

Pressão de operação (ou Pressão do vaso LPS) (bar)                     8,0 

Estágio de saída do diesel purificado                      13 

Razão de refluxo externo                 3,50 

Resultados obtidos 

Recuperação DTOT (m/m%)   85,11 

Recuperação QRS (m/m%)   71,42 

Recuperação RES (m/m%)   43,87 

Teor de S no diesel tratado final (mg/kg) 0,10 

Teor de N no diesel tratado final (mg/kg) 0,31 

Teor de Água no diesel tratado final (mg/kg) 1,23 x 10
-3

 

RW (m/m%)   66,60 

Gasto energético (kW)           1,54 x 10
5
 

Split de H2S para absorvedora (%)         55,03 

Split de NH3 para absorvedora (%)           0,61 

Produção de gás combustível (kg/h)     4163,353 

Rendimento de gás combustível (m/m%)         35,63 

Amina perdida (kg/h)   1,984 

Como a mudança de pressão não afetou fortemente a quantidade de H2S e de 

NH3 que era destinada à subseção de adoçamento de gás ácido, manteve-se a pressão do 

LPS igual à pressão de operação da retificadora. 

 

4.6.4. Comparação entre os casos 

 

Nas Tabelas 33 e 34 são exibidas as condições operacionais e os seus respectivos 

resultados. E é possível observar que realmente houve uma otimização do processo. 
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Tabela 33 - Comparação entre as condições operacionais dos casos padrão e do 

otimizado. 

Condições operacionais Caso padrão Caso otimizado 

Seção de reação 

Temperatura de entrada nos leitos (°C) 360,00 373,67 

Pressão de reação (bar) 120,00 128,21 

Razão H2 make-up/óleo (Scf/bbl) 550,00 550,00 

LHSV (h
-1

) 1,00 0,75 

Razão H2 total/óleo (Nm³/m³) 693,40 662,20 

Subseções de resfriamento e de adoçamento de gás ácido 

Temperatura do efluente após injeção de água (°C) 120,00 68,00 

Razão água/efluente (kg/kg) 0,974 3,309 

Temperaturas dos vasos HPS e LPS (°C) 50,00 63,73 

Pressão do vaso LPS (bar) 15,00 8,00 

Subseção de retificação 

Temperatura de alimentação da coluna (°C) 235,00 290,00 

Pressão de operação da coluna (bar) 15,00 8,00 

Estágio de saída do diesel purificado 14 13 

Razão de refluxo externo 1,795 3,50 

Tabela 34 - Resumo de resultados obtidos na análise dos casos padrão e otimizado. 

Resultados Caso padrão 
Caso 

otimizado 

Diferença 

relativa (%) 

Seção de reação 

Teor de S (base no tiofeno) no efluente 

(mg/kg) 
1,05 0,26 - 75,45 

Teor de N (base no indol) no efluente 

(mg/kg) 
6,05 0,72 - 88,10 

Conversão HDS (%) 99,997 99,999 + 0,002 

Conversão HDN (%) 97,041 99,647 + 2,69 

WABT 1º reator (°C) 372,19 385,81 + 3,66 

WABT 2º reator (°C) 360,09 373,75 + 3,79 

WABT médio (°C) 366,14 379,78 + 3,73 

Subseções de resfriamento e de adoçamento de gás doce 

Split de H2S para absorvedora (%)  62,51 55,03 - 11,97 

Split de NH3 para absorvedora (%) 1,275 0,61 - 51,93 

Produção máxima de gás combustível 

(kg/h) 
3230,378 4163,353 + 28,88 

Rendimento de gás combustível (m/m%) 27,66 35,63 + 28,81 

Corrente de amina perdida (kg/h) 1,295 1,984 + 53,20 

DEA presente na corrente de amina 

perdida (kg/h) 
1,077 1,020 - 5,27 
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Continuação Tabela 34 - Resumo de resultados obtidos na análise dos casos padrão 

e otimizado. 

Resultados 
Caso 

padrão 

Caso 

otimizado 

Diferença 

relativa (%) 

Subseção de retificação 

Recuperação QRS (m/m%) 58,51 71,42 + 22,05 

Recuperação DTOT (m/m%) 81,00 85,11 + 5,08 

Recuperação RES (m/m%) 26,75 43,87 + 63,98 

Rendimento de diesel tratado (RW) (m/m%) 67,53 66,60 - 1,39 

Corte DTOT no diesel tratado (m/m%) 78,27 83,40 + 6,55 

Teor total de S no diesel tratado (mg/kg) 3,55 0,10 - 97,26 

Teor total de N no diesel tratado (mg/kg) 3,21 0,31 - 90,47 

Teor de água no diesel tratado (mg/kg) 0,03 1,23 x 10
-3

 - 95,68 

Energia 

Gasto energético (kW) 1,85 x 10
5
 1,54 x 10

5
 - 16,54 

Tarifa consumo (sem ICMS e 

PIS/COFINS) (R$/mês) 
4,73 x 10

7
 3,95 x 10

7
 - 16,54 

Valor final consumo (com ICMS e 

PIS/COFINS) (R$/mês) 
6,66 x 10

7
 5,56 x 10

7
 - 16,54 

 

Além disso, através da Tabela 35 nota-se que as características do diesel 

melhoraram devido ao aumento do teor de pseudocomponentes pertencentes à faixa de 

destilação do óleo diesel presentes no produto final (Figura 44), se aproximando mais 

das especificações. 

Tabela 35 - Comparação das principais propriedades entre as especificações da 

Resolução ANP n° 50 de 2013 e o produto final no caso otimizado. 

Propriedades 
Resolução ANP, 

2013 – Diesel S10 

Produto 

final 

otimizado 

Densidade, 20 °C (g/cm³) 0,815 – 0,850 0,8951 

NC, mín (IC - HYSYS, Método HYSYS API 1974) 48 40,63 

Teor S (mg/kg), máx 10 0,01 

Destilação – Metodologia ASTM D86 

T, 10 % (°C), mín 180 275,53 

T, 50 % (°C) 245 – 295 312,41 

T, 85 % (°C) - 352,18 

T, 95 % (°C), máx 370 369,59 

Viscosidade cinemática, 40 °C (mm²/s ou cSt) 2 – 4,5 5,84 

Teor água (mg/kg), máx 200 1,23 x 10
-3
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O aumento de aromáticos e a redução de parafinas também contribuíram para a 

redução do IC, contudo a redução não foi expressiva, uma vez que a variação do teor 

desses hidrocarbonetos também não foi muito significativa (Figura 44). Essa diferença 

se deve ao aumento da recuperação do corte DP no produto final, que é constituído por 

compostos mais pesados. 

0%

19,34%

39,13%

24,93%

14,39%

2,21%

 QRS

 RES

 DL

 DP

 GOL

 Outros

 

0% 13,35%

27,44%

59,21%
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 Naftênicos

 Aromático

 

 

 
(a)         (b) 

Figura 44 - (a) Composição mássica do óleo diesel tratado no caso otimizado e (b) 

classes de hidrocarbonetos constituintes do óleo diesel tratado em composição 

molar no caso otimizado. 

A otimização da unidade também permitiu a redução do gasto energético, 

especialmente com relação às utilidades, que eram os tipos de equipamentos que mais 

demandavam energia. Dessa maneira, o gasto energético pôde ser melhor distribuído 

aos demais tipos de equipamentos, conforme se verifica na Figura 45. 

47,57%
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 Compressores

 Utilidades

 Colunas

 

 

 

Figura 45 - Distribuição de consumo energético no caso otimizado.
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4.7. APLICAÇÃO DA EOS SOUR SOAVE-REDLICH-KWONG 

 

A fim de verificar a interferência da água na unidade frente aos hidrocarbonetos 

presentes devido à diferença de polaridade, a aplicação da EoS Sour Soave-Redlich-

Kwong (Sour SRK) foi investigada – usado em processos com formação de água ácida. 

Dessa maneira, foram comparados os principais resultados obtidos pelos dois 

modelos (SRK e Sour SRK), conforme exibido na Tabela 36. 

Tabela 36 - Comparação entre os resultados do caso padrão empregando-se os 

modelos SRK e Sour SRK. 

Resultados SRK 
Sour 

SRK 

Diferença 

relativa (%) 

Seção de reação 

Teor de S (base no tiofeno) no efluente (mg/kg) 1,05 1,13 + 7,42 

Teor de N (base no indol) no efluente (mg/kg) 6,05 7,32 + 20,92 

Conversão HDS (%) 99,997 99,997 0,00 

Conversão HDN (%) 97,041 96,422 - 0,64 

WABT médio (°C) 366,14 366,13 0,00 

Subseções de resfriamento e de adoçamento de gás doce 

Razão água/efluente (kg/kg) 0,974 0,980 + 0,66 

Split de H2S para absorvedora (%)  62,51 66,36 + 6,15 

Split de NH3 para absorvedora (%) 1,275 1,441 + 13,05 

Produção máxima de gás combustível (kg/h) 3230,378 3760,527 + 16,41 

Corrente de amina perdida (kg/h) 1,295 1,862 + 43,78 

DEA presente na corrente de amina perdida 

(kg/h) 
1,077 1,081 + 0,44 

Subseção de retificação 

Recuperação QRS (m/m%) 58,51 58,54 + 0,05 

Recuperação DTOT (m/m%) 81,00 80,94 - 0,07 

Recuperação RES (m/m%) 26,75 26,76 + 0,01 

Rendimento de diesel tratado (RW) (m/m%) 67,53 67,53 0,00 

Teor total de S no diesel tratado (mg/kg) 3,55 3,38 - 4,80 

Teor total de N no diesel tratado (mg/kg) 3,21 3,90 + 21,68 

Teor de água no diesel tratado (mg/kg) 0,03 0,03 0,00 

Energia 

Gasto energético (kW) 1,85 x 10
5
 1,85 x 10

5
 0,00 

Nota-se que apesar de existir algumas variações consideráveis entre os modelos 

com relação a alguns resultados (como os teores de S e N no efluente e no produto 

final), seus impactos não eram relevantes na unidade como um todo, havendo, portanto, 

diferenças pouco significativas na grande maioria das respostas, mesmo com a presença 

de água na unidade, garantindo a boa representação da unidade por ambos os modelos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A modelagem e simulação da unidade de HDT de diesel pesado nas condições 

previamente propostas atingiram resultados bastante satisfatórios, garantindo a 

produção de óleo diesel oriundo de um petróleo pesado com teor de enxofre dentro das 

especificações da legislação vigente. Inicialmente o óleo utilizado para representar o 

óleo diesel brasileiro foi classificado como tipo pesado segundo o grau API. 

Para o catalisador NiMo/-Al2O3 adotado foi verificado que o regime era 

químico e as condições operacionais implementadas permitiram a produção de um 

efluente com baixo teor de enxofre e de nitrogênio ao final da seção de reação. 

Na subseção de resfriamento, a injeção de água garantiu a remoção de 

praticamente toda a amônia e de uma pequena parcela do H2S produzidos na seção de 

reação. Já no adoçamento do gás ácido por DEA, e o gás doce era bastante rico em H2. 

Na coluna de retificação o querosene produzido ocupou o lugar da produção de nafta, 

além da produção de resíduo, evitando a produção de um óleo diesel mais pesado. O 

óleo diesel tratado apresentou elevado rendimento (67,53 m/m%) em relação à carga 

inicial da unidade, composto por 78,27 m/m% de pseudocomponentes pertencentes aos 

cortes de diesel. O produto final conferiu um teor de enxofre total de 3,55 mg/kg (< 10 

mg/kg), e com propriedades próximas às do diesel S10 comercializado. 

Durante a avaliação energética, foi verificado que os tipos dos equipamentos que 

mais demandavam energia eram as utilidades (operações de aquecimento e 

resfriamento), seguidos das colunas de processamento. 

Nas análises de sensibilidade observou-se que as conversões das reações de 

HDT aumentavam com a temperatura, a pressão e a vazão de H2, e com a redução da 

LHSV. Já os Splits de H2S e de NH3 para a absorvedora reduziam com o aumento de 

injeção de água e da pressão, e com a redução das temperaturas dos vasos separadores, 

implicando na redução da produção de gás combustível e da corrente de amina perdida. 

Durante a retificação do diesel, o aumento da recuperação dos cortes de petróleo ocorria 

com a redução da temperatura e da pressão, e com o aumento da razão de refluxo, 

reduzindo os teores de contaminantes no diesel tratado. 

Na otimização da unidade foi utilizada a MSR com I.C. de 95 %. Na seção de 

reação foi verificada que o consumo de H2 de make-up/óleo não conferiu efeito 

principal e efeitos de interação muito significativos sobre o teor de enxofre no efluente 
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como os demais fatores nas faixas operacionais empregadas. Devido à maior 

complexidade da seção de separação e purificação de produtos, utilizou-se a função de 

desejabilidade. Nas subseções de resfriamento e de adoçamento de gás ácido verificou-

se que a pressão do vaso LPS não era tão significativo sobre as respostas em 

comparação às demais variáveis avaliadas. Na subseção de retificação, foi permitida a 

formulação de um planejamento composto em torno do ponto selecionado, indicando 

uma região ótima de operação. 

O caso otimizado apresentou parâmetros de operação que garantiram uma maior 

recuperação dos cortes de petróleo, e baixos teores totais de enxofre, nitrogênio e água 

no diesel tratado. O produto tratado garantiu uma recuperação de 85,11 m/m% dos 

pseudocomponentes pertencentes à faixa do diesel, compondo cerca de 83,40 m/m% de 

toda a corrente do produto final, além de apresentar um teor de enxofre de 0,10 mg/kg, 

possuindo algumas propriedades melhores que do diesel obtido no caso padrão. 

Além disso, ainda implementou-se a EoS Sour SRK para fins de comparação 

entre seus resultados e os obtidos através da EoS SRK, sendo verificado que não houve 

diferenças significativas entre os modelos. 

Desse modo, foi possível alcançar uma separação mais eficaz dos compostos e 

uma maior produtividade, a níveis de gastos energéticos mais baixos. Sendo a unidade 

modelada viável e eficiente no hidrotratamento do diesel pesado, uma vez operando nas 

condições adequadas. 

 

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Em termos da compreensão com relação à unidade de HDT de diesel, diversos 

trabalhos ainda podem ser realizados para o aperfeiçoamento da modelagem do 

processo. Ressalta-se que um dos intuitos do presente trabalho foi avaliar inicialmente o 

processo de HDT de diesel, e servir de base para uma gama de abordagens a respeito do 

projeto da unidade, vindo assim a complementar a avaliação realizada no âmbito dessa 

dissertação. Dessa maneira, são sugeridos como trabalhos futuros: 

 Implementar outros modelos termodinâmicos, que possam prever melhor o 

comportamento da água ácida (solução polar), frente a um sistema 

primordialmente apolar (hidrocarbonetos), e avaliar os efeitos a altas 

temperaturas;  
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 Avaliar as operações de compressão em estágios, isto é, compressores e 

resfriadores alternados, uma vez que a diferença de pressão entre a montante e a 

jusante das correntes de H2 era significante; 

 Empregar misturas de hidrocarbonetos que representem os pseudocomponentes 

da carga da unidade, e outros contaminantes de enxofre e de nitrogênio, tais 

como BTs, DBTs, piridinas, carbazóis, etc., além de contaminantes de oxigênio, 

metais e aromáticos a fim de se aproximar mais da composição real de um diesel 

pesado, e consequentemente aplicar outros modelos cinéticos para fins de 

comparação; 

 Analisar o efeito de Joule-Thompson em processos de estrangulamento (ou 

restrição), como válvulas, de modo que seu comportamento seja melhor 

avaliado; 

 Realizar a avaliação econômica completa da unidade, incorporando os custos de 

produção, manutenção, dimensionamento, e logística, e os balanços de preço de 

mercado, incorporando também a estimativa dos custos térmicos do uso de 

vapor e água de resfriamento nos processos de aquecimento e resfriamento, e os 

custos elétricos nos processos de bombeamento e compressão; 

 Modelar e simular colunas complexas de absorção de regeneração de amina e 

implementar o processo de adsorção para produção de gás combustível; 

 Realizar a modelagem em regime dinâmico para prever o comportamento dos 

parâmetros da unidade ao longo do tempo frente a mudanças de cargas. 
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Figura A. 1 - Arranjo proposto para a unidade de HDT de diesel.
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APÊNDICE B - DADOS DA OTIMIZAÇÃO DA UNIDADE PELA 

METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA 

Tabela B. 1 - Matriz de planejamento e resultados da seção de reação. 

EXP. 

X1 X2 X3 X4 Resultados 

T P 

H2 

make-

up/óleo 

LHSV 

Teor S 

(mg/kg

) 

Teor N 

(mg/kg

) 

xHDS 

(%) 

xHDN 

(%) 

WABTméd 

(°C) 

Gasto 

energético 

x 10
-5

 

(kW) 

1 -1 -1 -1 -1 1,97 8,19 99,994 95,997 347,30 1,85 

2 1 -1 -1 -1 0,12 0,79 100,000 99,611 387,05 1,78 

3 -1 1 -1 -1 0,11 1,90 100,000 99,074 347,27 1,89 

4 1 1 -1 -1 0,08 0,10 100,000 99,951 387,03 1,82 

5 -1 -1 1 -1 0,92 6,26 99,997 96,942 345,72 1,88 

6 1 -1 1 -1 0,04 0,44 100,000 99,786 385,43 1,81 

7 -1 1 1 -1 0,06 1,19 100,000 99,420 345,65 1,92 

8 1 1 1 -1 0,03 0,04 100,000 99,980 385,41 1,84 

9 -1 -1 -1 1 115,31 50,81 99,672 75,150 347,47 1,85 

10 1 -1 -1 1 13,78 14,36 99,961 92,982 387,39 1,78 

11 -1 1 -1 1 8,25 24,46 99,977 88,042 347,61 1,89 

12 1 1 -1 1 0,57 3,91 99,998 98,089 387,36 1,82 

13 -1 -1 1 1 82,05 47,40 99,767 76,817 346,01 1,88 

14 1 -1 1 1 6,53 11,10 99,981 94,573 385,66 1,81 

15 -1 1 1 1 4,14 20,03 99,988 90,211 345,84 1,92 

16 1 1 1 1 0,19 2,47 99,999 98,792 385,51 1,84 

17 0 0 0 0 1,05 6,05 99,997 97,041 366,14 1,85 
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Tabela B. 2 - Matriz de planejamento composto e resultados da seção de reação. 

EXP. 

X1 X2 X3 Resultados 

T P LHSV 
Teor S 

(mg/kg) 

Teor N 

(mg/kg) 
xHDS 

(%) 

xHDN 

(%) 

WABTméd 

(°C) 

Gasto 

energético 

x 10
-5

 

(kW) 

1 -1 -1 -1 0,79 6,48 x 10
-3

 99,998 99,997 379,66 1,84 

2 1 -1 -1 0,44 2,82 x 10
-4

 99,999 100,000 419,65 1,77 

3 -1 1 -1 0,64 6,85 x 10
-4

 99,998 100,000 379,74 1,87 

4 1 1 -1 0,92 4,01 x 10
-5

 99,997 100,000 419,78 1,80 

5 -1 -1 1 0,26     0,72 99,999 99,647 379,76 1,84 

6 1 -1 1 0,06     0,04 100,000 99,979 419,71 1,77 

7 -1 1 1 0,06     0,13 100,000 99,935 379,77 1,87 

8 1 1 1 0,65 8,33 x 10
-3

 99,998 99,996 419,74 1,80 

9 0 0 0 0,03     0,01 100,000 99,994 399,72 1,82 

10 1,68 0 0 0,04 8,01 x 10
-4

 100,000 100,000 433,38 1,77 

11 -1,68 0 0 0,06     0,20 100,000 99,900 366,15 1,88 

12 0 1,68 0 0,46 5,09 x 10
-3

 99,999 99,998 399,75 1,85 

13 0 -1,68 0 0,07     0,07 100,000 99,964 399,66 1,79 

14 0 0 1,68 0,07     0,15 100,000 99,927 399,76 1,82 

15 0 0 -1,68 0,78 1,04 x 10
-5

 99,998 100,000 399,64 1,82 

 

Tabela B. 3 - Matriz de planejamento composto inicial e resultados das subseções 

de resfriamento e de adoçamento de gás. 

EXP. 

X1 X2 X3 Resultados 

TEfl THPS/LPS PLPS 

Split de H2S 

para 

absorvedora 

(%) 

Split de NH3 

para 

absorvedora 

(%) 

Amina 

perdida 

(kg/h) 

Produção de 

gás 

combustível 

(kg/h) 

Gasto 

energético x 

10
-5

 (kW) 

1 -1 -1 -1 42,53 0,21 1,034 1964,661 1,92 

2 1 -1 -1 55,96 1,24 1,040 1966,970 1,95 

3 -1 1 -1 59,09 1,00 4,172 4207,561 1,56 

4 1 1 -1 72,87 5,66 4,306 4232,391 1,76 

5 -1 -1 1 42,10 0,21 1,037 1943,275 1,94 

6 1 -1 1 55,35 1,22 1,043 1943,900 1,97 

7 -1 1 1 58,44 0,99 4,374 4147,277 1,59 

8 1 1 1 72,04 5,58 4,508 4168,266 1,79 

9 0 0 0 60,20 1,16 1,215 3000,485 1,84 

10 1,68 0 0 67,37 8,12 1,223 3006,867 1,89 

11 -1,68 0 0 36,55 0,19 1,189 2979,270 1,57 

12 0 1,68 0 72,00 3,63 11,514 5020,293 1,62 

13 0 -1,68 0 43,73 0,26 1,017 1372,784 2,01 

14 0 0 1,68 59,69 1,15 1,240 2970,867 1,86 

15 0 0 -1,68 60,83 1,17 1,192 3038,941 1,82 



 138 
APÊNDICE B - DADOS DA OTIMIZAÇÃO DA UNIDADE PELA METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE 

RESPOSTA 

Tabela B. 4 - Matriz de planejamento e resultados da subseção de retificação. 

EXP. 

x1 x2 x3 x4 
Resultados 

Recuperações (m/m%) 

RW (%) 

Teor no diesel tratado (mg/kg) Gasto 

energético 

x 10
-5

 

(kW) 

Split de H2S 

para 

absorvedora 

(%) 

Produção de gás 

combustível 

(kg/h) 
TF P E R QRS DTOT RES S N Água 

1 -1 -1 -1 -1 73,81 86,07 49,42 66,30    0,01 0,29 1,30 x 10
-4

 1,78 58,66 4719,411 

2 1 -1 -1 -1 65,43 82,46 38,56 66,60    0,15 0,37 1,43 x 10
-3

 1,20 58,66 4719,411 

3 -1 1 -1 -1 55,03 80,91 31,59 67,08  11,53 0,42 0,21 1,85 51,58 3789,062 

4 1 1 -1 -1 53,01 80,41 31,02 67,04  17,43 0,43 0,32 1,08 51,58 3789,062 

5 -1 -1 1 -1 77,77 83,47 29,40 67,57 2,98 x 10
-5

 0,23 1,82 x 10
-7

 1,78 58,66 4719,411 

6 1 -1 1 -1 67,55 81,41 26,96 67,56 1,28 x 10
-3

 0,34 8,70 x 10
-6

 1,19 58,66 4719,411 

7 -1 1 1 -1 59,51 80,57 21,75 67,95    0,66 0,36 0,01 1,85 51,58 3789,062 

8 1 1 1 -1 56,94 80,10 21,68 67,89    1,30 0,38 0,02 1,09 51,58 3789,062 

9 -1 -1 -1 1 78,44 87,11 50,63 66,33 3,08 x 10
-3

 0,23 2,94 x 10
-5

 2,38 58,66 4719,411 

10 1 -1 -1 1 78,06 86,62 48,53 66,40 4,48 x 10
-3

 0,24 4,32 x 10
-5

 1,79 58,66 4719,411 

11 -1 1 -1 1 60,19 81,94 31,63 67,22    3,55 0,40 0,07 2,52 51,58 3789,062 

12 1 1 -1 1 59,94 81,86 31,45 67,23    3,99 0,40 0,07 1,75 51,58 3789,062 

13 -1 -1 1 1 80,61 83,95 29,63 67,59 5,80 x 10
-6

 0,18 3,59 x 10
-8

 2,38 58,66 4719,411 

14 1 -1 1 1 80,16 83,81 29,21 67,61 1,06 x 10
-5

 0,19 6,71 x 10
-8

 1,78 58,66 4719,411 

15 -1 1 1 1 63,04 81,19 21,74 68,02    0,19 0,35 3,02 x 10
-3

 2,51 51,58 3789,062 

16 1 1 1 1 62,70 81,13 21,71 68,02    0,23 0,35 3,70 x 10
-3

 1,75 51,58 3789,062 

17 0 0 0 0 70,11 83,51 33,72 67,23    0,03 0,31 4,15 x 10
-4

 1,79 53,60 3994,512 
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Tabela B. 5 - Matriz de planejamento composto tipo CFC e resultados da subseção de retificação. 

EXP. 

x1 x2 x3 x4 
Resultados 

Recuperações (m/m%) 

RW (%) 

Teor no diesel tratado (mg/kg) Gasto 

energético 

x 10
-5

 (kW) 

Split de H2S para 

absorvedora (%) 

Produção de gás 

combustível 

(kg/h) 
TF P E R QRS DTOT RES S N Água 

1 -1 -1 -1 -1 70,05 86,14 52,68 66,07      0,58 0,32 7,26 x 10
-3

 1,50 57,17 4465,624 

2 1 -1 -1 -1 69,61 85,78 51,36 66,11      0,66 0,32 8,36 x 10
-3

 1,34 57,17 4465,624 

3 -1 1 -1 -1 62,84 84,22 46,46 66,30      5,02 0,38  0,08 1,53 53,60 3994,622 

4 1 1 -1 -1 62,53 84,05 45,87 66,32      5,45 0,38  0,09 1,36 53,60 3994,622 

5 -1 -1 1 -1 74,87 84,57 38,74 66,93 2,05 x 10
-3

 0,27 1,82 x 10
-5

 1,50 57,17 4465,624 

6 1 -1 1 -1 74,36 84,38 38,19 66,94 2,67 x 10
-3

 0,28 2,39 x 10
-5

 1,34 57,17 4465,624 

7 -1 1 1 -1 67,91 83,08 33,52 67,20      0,07 0,33 8,66 x 10
-4

 1,53 53,60 3994,622 

8 1 1 1 -1 67,52 82,98 33,31 67,20      0,08 0,33 1,02 x 10
-3

 1,37 53,60 3994,622 

9 -1 -1 -1 1 74,25 87,23 54,34 66,09      0,22 0,28 2,79 x 10
-3

 1,88 57,17 4465,624 

10 1 -1 -1 1 74,16 87,09 53,75 66,11      0,23 0,28 2,95 x 10
-3

 1,71 57,17 4465,624 

11 -1 1 -1 1 67,12 85,20 47,27 66,37      2,07 0,35  0,03 1,92 53,60 3994,622 

12 1 1 -1 1 67,05 85,13 46,99 66,38      2,15 0,35  0,04 1,76 53,60 3994,622 

13 -1 -1 1 1 77,35 85,11 39,40 66,93 6,67 x 10
-4

 0,23 5,96 x 10
-6

 1,87 57,17 4465,624 

14 1 -1 1 1 77,24 85,05 39,16 66,94 7,44 x 10
-4

 0,24 6,67 x 10
-6

 1,71 57,17 4465,624 

15 -1 1 1 1 70,53 83,60 33,80 67,23      0,03 0,31 3,21 x 10
-4

 1,92 53,60 3994,622 

16 1 1 1 1 70,43 83,56 33,70 67,23      0,03 0,31 3,46 x 10
-4

 1,76 53,60 3994,622 

17 0 0 0 0 71,52 85,17 44,09 66,59      0,09 0,30 1,17 x 10
-3

 1,63 55,03 4163,353 

18 1 0 0 0 71,42 85,11 43,87 66,60      0,10 0,31 1,23 x 10
-3

 1,54 55,03 4163,353 

19 -1 0 0 0 71,59 85,22 44,27 66,58      0,09 0,30 1,12 x 10
-3

 1,71 55,03 4163,353 

20 0 1 0 0 68,07 84,26 40,84 66,74      0,35 0,34 5,02 x 10
-3

 1,65 53,60 3994,622 

21 0 -1 0 0 75,06 86,04 47,21 66,44      0,02 0,27 2,07 x 10
-4

 1,61 57,17 4465,624 

22 0 0 1 0 73,11 84,16 36,25 67,09 7,62 x 10
-3

 0,28 8,34 x 10
-5

 1,63 55,03 4163,353 

23 0 0 -1 0 69,37 85,86 50,21 66,22      1,11 0,33  0,02 1,63 55,03 4163,353 

24 0 0 0 1 72,44 85,41 44,47 66,59      0,06 0,30 7,72 x 10
-4

 1,82 55,03 4163,353 

25 0 0 0 -1 69,10 84,63 43,53 66,57      0,17 0,33 2,15 x 10
-3

 1,43 55,03 4163,353 

 


