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RESUMO 

 

Com a crescente exigência dos mercados e da sociedade por produtos derivados do 
petróleo cada vez mais livres de contaminantes que prejudicam o meio ambiente e a 
qualidade dos mesmos, os parques de refino de petróleo vêm investindo cada vez 
mais em tecnologias que permitam uma produção mais limpa, rentável e econômica. 
Desse modo, O hidrotratamento tem assumido um papel cada vez mais importante 
dentro das refinarias, sendo aplicado em diversos cortes do petróleo, desde os mais 
leves até os mais pesados. O hidrotratamento consiste na adição de hidrogênio na 
carga a ser hidrotratada com o propósito de, através de reações de hidrogenação, 
reduzir ou eliminar os componentes contaminantes presentes na carga, como o 
enxofre, nitrogênio, oxigênio, olefinas, diolefinas e metais. A adição de hidrogênio é 
feita em cocorrente descendente, onde a carga e o hidrogênio entram misturados e 
pré aquecidos no topo do reator a uma razão pré-definida (Razão H2/Carga), sendo 
esta forma a mais utilizada em escala industrial devido aos seus inúmeros benefícios. 
O foco da unidade de HDT é o reator, pois é nele que os contaminantes são removidos 
da carga. O tipo de reator mais utilizado é o de leito fixo (Trickle Bed Reactor - TBR). 
A nafta é a principal matéria prima do setor petroquímico nacional, de modo que todas 
as unidades instaladas são baseadas nela. A partir dela são produzidos os 
componentes da primeira geração do setor petroquímico. O HDT de nafta ainda é um 
tema pouco explorado mas que vem recebendo maior importância nos últimos anos. 
Por isso, este trabalho foi desenvolvido sobre esse  tema, construindo e simulando 
modelos dinâmicos de reatores de leito fixo, com alimentação em cocorrente de uma 
unidade reacional de HDT de nafta, composta por um reator trifásico de conversão de 
diolefinas, utilizado para o pré-tratamento da nafta de coqueamento retardado e dois 
reatores bifásicos (G-S) de HDT de nafta, dispostos em série com resfriamento por 
quenchs independentes entre os leitos dos reatores e entre os reatores, para a 
redução de teores de enxofre, nitrogênio e olefinas presentes na nafta através das 
reações de hidrodessulfurização, hidrodesnitrogenação e saturação de olefinas. 
Foram construídos dois programas em ambiente MATLAB®, um para simular o reator 
trifásico de conversão diolefinas e outro para os reatores bifásicos de HDT de nafta, 
ambos simularam correntes de alimentação de nafta com diferentes níveis de 
contaminação, para que fossem avaliados os efeitos. Os programas simularam os 
perfis dinâmicos das temperaturas das fases envolvidas e das concentrações dos 
contaminantes e hidrogênio. Os resultados obtidos para o reator de conversão de 
diolefinas e os reatores de HDT de nafta se mostraram bem coerentes com relação 
aos fenômenos envolvidos. O reator de conversão de diolefinas atingiu o estado 
estacionário aos 80 minutos e os reatores de HDT de nafta aos 2 minutos, com os 
teores de contaminantes próximos de zero na saída do reator. Os resultados das 
simulações realizadas para os dois tipos de nafta apresentaram perfis dinâmicos 
semelhantes diferindo apenas quanto à temperatura mais elevada atingida no início 
do primeiro reator de HDT de nafta no caso da nafta com maior teor de contaminação. 

 

Palavras-chave: Hidrotratamento de Nafta, Modelagem Dinâmica de HDT de 
Nafta, Reator de Leito Fixo, Reator de Conversão de Diolefinas, Reator de HDT 
de Nafta. 

 



   

 

ABSTRACT 

 

With the growing demand of markets and society by oil products increasingly free of 

contaminants that harm the environment and their quality, oil refining plants have been 

increasingly investing in technologies to cleaner production, profitable and economical. 

Thus, the hydrotreating has assumed an increasingly important role in the refinery and 

is used in many petroleum cuts, from the lightest to the heaviest. The hydrotreating is 

the addition of hydrogen in the load to be hydrotreated in order to, via hydrogenation 

reactions, reduce or eliminate the contaminating components present in the load, such 

as sulfur, nitrogen, oxygen, olefins, diolefins and metals. The addition of hydrogen is 

done in descending current, where load and hydrogen enter mixed and pre heated at 

the top of the reactor to a pre-defined (ratio H2/Oil), and this way the most used at 

industrial scale due to its numerous benefits. The focus of the HDT unit is the reactor, 

because that is where the contaminants are removed from the load. The most used 

type of reactor is the fixed bed (Trickle Bed Reactor - TBR). Naphtha is the main raw 

material of the national petrochemical industry, so that all installed units are based on 

it. From there, the components of the first generation of the petrochemical industry are 

produced. The naphtha HDT is still a subject little explored but it's getting more 

important in recent years. Therefore, this study was conducted on this issue, building 

and simulating dynamic models of fixed bed reactors with feed in cocurrente of a 

reactional unit of HDT naphtha, consisting of a three-phase reactor diolefins 

conversion, used for pretreatment naphtha delayed coking and two dual-phase 

reactors (G-S) naphtha HDT arranged in series with cooling by independent quenchs 

between beds of the reactor and between the reactors to reduce contents of sulfur, 

nitrogen and olefins present in the naphtha through reactions of hydrodesulfurization, 

hidrodesnitrogenação and saturation of olefins. Were built two programs in MATLAB®, 

one to simulate the three-phase reactor diolefins conversion and one for the dual-

phase reactors naphtha HDT, both simulated currents naphtha feed with different 

levels of contamination, so that the effects are assessed. The simulated programs 

dynamic profiles of the temperatures of the phases involved and the concentrations of 

contaminants and hydrogen. The results obtained for diolefins conversion reactor and 

the reactors of naphtha HDT were well consistent with relation to the phenomena 

involved. The diolefins conversion reactor reached steady state at 80 minutes and the 

HDT reactors naphtha after 2 minutes, with near zero contaminant levels in the reactor 

output. The results of simulation performed for the two types of naphtha showed similar 

dynamic profiles differing only as to the highest temperature reached at the beginning 

of the first naphtha HDT reactor in the case of naphtha higher contamination level. 

 

Keywords: Naphtha Hydrotreating, Dynamic Modeling of Naphtha HDT, Trickle 
Bed Reactor, Reactor Diolefins Conversion, Reactor of Naphtha HDT. 
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Tout Temperatura de entrada do ponto de quench [K] 

Tq Temperatura da corrente de quench [K] 

TS Temperatura da fase sólida [K] 

uG Velocidade do gás [cm s-1] 

uL Velocidade do líquido [cm s-1] 

z Eixo axial do reator [cm] 

 

 

 

 

 



   

 

LISTA DE SÍMBOLOS GREGOS 

 

∆HadsH2S
 Entalpia de adsorção do H2S [J mol-1] 

∆HRj
 Entalpia da reação j [J mol-1] 

∆T Variação de temperatura dentro do reator [ºC] 

∆z Intervalo de comprimento entre os pontos do reator cm 

∈ Fração de vazios do leito [-] 

εG Retenção da fase gasosa   [-] 

εL Retenção da fase líquida [-] 

εp Porosidade interna da partícula [-] 

ρB Densidade do bulk do catalisador [g cm-3] 

ρG Densidade da fase gasosa [g cm-3] 

ρL Densidade da fase líquida [g cm-3] 

ρS Densidade da fase sólida [g cm-3] 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nafta possui grande importância na indústria petroquímica mundial. Aqui no 

Brasil, ela é a principal matéria prima dessa indústria, com praticamente 80% da 

utilização para a produção de eteno, dividindo espaço com o gás natural. De acordo 

com o Relatório Final do Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 (PDE 2024), 

esse patamar de relevância da nafta na indústria petroquímica nacional para a 

produção de insumos deve ser mantido na próxima década, com o aumento de 8.425 

mil toneladas na demanda em 2024.  A produção desses insumos está concentrada 

nos polos petroquímicos de São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul, onde funcionam 

unidades da Braskem, além da contribuição da Petrobras, na produção de insumos 

básicos em determinadas refinarias. No decênio 2015-2024 é esperado o acréscimo 

na produção de nafta devido ao pleno funcionamento da Refinaria General Abreu e 

Lima (RNEST), com produção diária estimada em 3.000m3, e o funcionamento do 

primeiro trem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), ambas 

contarão com o funcionamento de uma unidade de hidrotratamento de nafta. Apesar 

do aumento da oferta de nafta nacional, não será suficiente para suprir a demanda, 

sendo necessária a importação. Este cenário é mostrado na Figura 1 (EMPRESA DE 

PESQUISAS ENERGÉTICAS, 2015). 

 

Figura 1 ‒ Balanço de nafta no decênio 2015-2024. 
Fonte: Empresa de Pesquisas Energéticas (2015). 
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De acordo com Tavares (2005), a qualidade do petróleo mundial vem se 

deteriorando ao passar do tempo, com teores de enxofre cada vez maiores. Em 

contramão, o mercado vem exigindo produtos cada vez mais livres de contaminantes 

como o enxofre e nitrogênio. Diante desse cenário, os parques de refino estão 

passando por modernizações que favoreçam a produção de produtos que atendam a 

essas especificações. Com isso, se eleva a importância de plantas que contam com 

processos de hidrotratamento, tornando mais elevados os investimentos em 

tecnologias que visam o aumento da eficiência desses processos.  

O hidrotratamento consiste no processo de remoção de enxofre, nitrogênio, 

oxigênio, aromáticos, olefinas, diolefinas e metais por meio da adição de hidrogênio à 

carga a ser hidrotratata. A remoção ocorre em um reator de leito fixo à altas pressões 

e temperaturas por meio de reações de Hidrodessulfurização, Hidrodesnitrogenação, 

Hidrodesaromatização, Saturação de Olefinas e Hidrodesmetalização. Devido à 

exotermicidade das reações envolvidas, o controle de temperatura é feito pela adição 

de hidrogênio entre os leitos do reator, que visa o resfriamento brusco da carga. A 

nafta proveniente do coqueamento retardado contêm um elevado teor de diolefinas 

que sob a temperatura e pressão de operação dos reatores de HDT são 

polimerizadas, desativando o catalisador. Por isso, se faz necessário o pré tratamento 

da nafta para a conversão das diolefinas em olefinas, que ocorre no reator de 

conversão de diolefinas à temperatura e pressão mais brandas. 

 O presente trabalho teve por objetivo a modelagem de um sistema reacional de 

uma unidade de hidrotratamento de uma corrente combinada de nafta de destilação 

atmosférica e de coqueamento retardado. O sistema modelado foi dividido em duas 

etapas: 

 

 Modelagem dinâmica e simulação computacional de um reator de leito fixo para 

a conversão de diolefinas de uma corrente combinada de nafta, operando em 

regime trifásico. 

 Modelagem dinâmica e simulação computacional de um conjunto de dois 

reatores em série de hidrotratamento de uma corrente combinada nafta 

operando em regime bifásico (G-L) com resfriamento brusco (quench) entre os 

leitos catalíticos e entre os dois reatores por hidrogênio.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A NAFTA E A INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 

 

A nafta é um composto derivado do petróleo, que é obtido através do processo 

de destilação atmosférica, composta por hidrocarbonetos que possuem ponto de 

ebulição compreendido entre 38 e 200°C. Ela encontra a sua utilização na produção 

da gasolina e utilização como matéria prima da indústria petroquímica para a produção 

de eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno e xilenos, por meio de processos 

como a reforma catalítica e a pirólise. A nafta que compõe toda a faixa de destilação 

supracitada é denominada de full range. Dependendo da refinaria, a nafta pode ser 

produzida em diferentes cortes conforme a sua necessidade. De acordo com o corte 

recebido no processo de destilação atmosférica, a nafta pode ser dividida entre nafta 

leve e nafta pesada (ABIQUIM, 2007). 

 A produção de aromáticos se dá através de um corte estreito da nafta que vai 

de 65 a 135°C, onde estão concentrados os compostos que formam os aromáticos 

obtidos no processo de reforma. Dependendo do petróleo que a nafta foi originada, 

quanto as suas características químicas, a nafta pode ser classificada em dois tipos: 

parafínica e naftênica. A nafta parafínica é utilizada para a produção de olefinas leves, 

como o eteno e o propeno. Por outro lado, a nafta naftênica é utilizada na produção 

de compostos aromáticos, como o benzeno, tolueno e xileno. Devido às suas 

características físico-químicas a nafta leve é composta pela nafta parafínica e a nafta 

pesada é composta pela nafta naftênica (PERRONE, 2012). 

O setor petroquímico é formado pela indústria petroquímica e pela indústria de 

transformação de plásticos. A indústria petroquímica é responsável pela produção de 

materiais básicos, como olefinas, eteno e propeno, aromáticos e p-xileno e pela 

produção de polímeros, como polietileno, polipropileno, estireno e polietileno 

tereftalato (PET). Já a indústria de transformação de plásticos é responsável pela 

fabricação de produtos acabados embalagens, filmes, componentes automotivos, fios, 

tubos, cabos, componentes de eletrodomésticos e fibras. Gonçalves (2011) classificou 

a cadeia petroquímica em três elos, e os caracterizou da seguinte maneira: 
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1ª geração: empresas responsáveis pela produção de produtos petroquímicos 

básicos para as centrais petroquímicas, a partir do gás natural, nafta e gasóleo. 

2ª geração: empresas responsáveis pela produção de resinas termoplásticas através 

de processos de polimerização dos produtos de 1ª geração. 

3ª geração: empresas responsáveis pela produção de produtos acabados a partir da 

transformação dos produtos de 2ª geração em embalagens, componentes plásticos e 

outros para os mais variados segmentos de mercado. 

 A Figura 2, detalha os produtos de cada geração do setor petroquímico. Ela 

aponta a nafta petroquímica como principal matéria prima na produção dos produtos 

de 1ª geração, mas também mostra a importância do gás natural, que por sua vez 

vem ganhando cada vez mais espaço nos parques petroquímicos como principal 

alternativa à utilização da nafta. 

 

Figura 2 ‒ Detalhamento da cadeia produtiva petroquímica. 
Fonte: ABIQUIM (2007). 
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2.2 PROCESSO DE HIDROTRATAMENTO 

 

 O hidrotratamento é um dos principais processos do refino do petróleo e 

atualmente é empregado nas mais distintas frações, desde a nafta até o gasóleo. A 

sua finalidade é a remoção dos heteroátomos presentes nos compostos orgânicos 

dessas frações, tais como o enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. Como o nome 

sugere, baseia-se no tratamento da fração do petróleo por meio da hidrogenação, de 

modo a substituir esses heteroátomos pelo hidrogênio, ou simplesmente saturando os 

componentes com duplas ligações. 

 O processo de hidrotratamento é composto pelas reações de 

hidrodessulfurização (HDS), hidrodesnitrogenação (HDN), hidrodesaromatização 

(HDA), hidrodesmetalização (HDM) e a saturação das olefinas (SO). Essas reações 

ocorrem a pressões e temperaturas elevadas e contam com o auxílio de catalisadores 

heterogêneos, que em geral, são compostos por Ni-Mo ou Co-Mo suportados por 

Al2O3. O enxofre e o nitrogênio são removidos das moléculas produzindo o H2S e o 

NH3 respectivamente. 

 O hidrotratamento é um processo amplamente utilizado e estabelecido em 

diversas refinarias ao redor do mundo. Teve início antes da Segunda Guerra Mundial 

e desde então a sua tecnologia foi aperfeiçoada ao longo do tempo, porém, ainda 

possui demandas por mais inovações que tragam maior produtividade e economia às 

refinarias (SILVY, 2004). 

 Com a construção de novas refinarias, o hidrorrefino vem recebendo cada vez 

mais importância a nível nacional, participando da estratégia que visa o aumento do 

processamento de petróleos de origem nacional. Esses óleos possuem características 

de maior densidade, altos teores de compostos nitrogenados e acidez elevada. A 

acidez afeta diretamente o nível de qualidade de alguns produtos derivados, 

contribuindo com a elevação dos índices de corrosão de equipamentos que compõem 

unidades de destilação e reduzindo seus tempos de campanha. Por consequência, é 

elevado o gasto com manutenções e há necessidade da aplicação de maiores 

investimentos para a redução dos efeitos. Os óleos de origem nacional possuem um 

alto rendimento para compostos mais pesados. Por este motivo, a PETROBRAS vem 

realizando investimentos em unidades de coqueamento retardado para adequar o seu 
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parque de refino às demandas atuais e futuras. Porém produtos dessas unidades de 

refino possuem altos níveis de contaminação por enxofre e nitrogênio e componentes 

instáveis como as olefinas e diolefinas, que se originam das unidades de 

craqueamento térmico (PACHECO, 2008). Assim, se faz necessária a realização de 

investimentos em unidades de hidrotratamento para garantia da qualidade e 

especificação dos produtos oriundos das unidades de coqueamento retardado. 

(PERISSÉ, ODDONE e BELATO, 2004). 

 A Figura 3 apresenta o esquema de uma refinaria, onde estão destacados os 

processos de hidrotratamento de nafta, diesel e de gasóleos. 

 

 

Figura 3 ‒ Esquema típico de uma refinaria de petróleo. 
Fonte: Hsu e Robinson (2006, adaptado). 

 

Dentre os benefícios do hidrotratamento, os principais são o aumento da 

qualidade da fração hidrotratada e a melhoria do fator ambiental, pois no caso dos 

combustíveis, como o diesel e a gasolina, que sofrem a combustão nos motores, o 

enxofre e nitrogênio seriam liberados nas formas de SOx e NOx, que são 

extremamente tóxicos e na atmosfera, em presença de água, contribuem para a 

formação das chuvas ácidas. No caso da nafta, o enxofre envenena os catalisadores 
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presentes no reator do processo de reforma catalítica, inutilizando os sítios ativos e 

diminuindo o tempo de campanha do reator. 

Com o aumento das exigências nacionais e internacionais por produtos com 

teores cada vez menores de contaminantes e de maior qualidade, a existência de 

unidades de hidrotratamento nos parques de refino se torna imprescindível para o 

atendimento às especificações dos produtos comercializados pela refinaria. Em 

contrapartida aos altos custos operacionais, devido às altas pressões, temperaturas e 

utilização de hidrogênio, o investimento nessa tecnologia tem aumentado com o 

passar dos ano em todo o mundo (PACHECO, 2008). 

O processo de hidrotratamento se divide basicamente em duas seções, a de 

reação, composta pelo sistema reacional a alta pressão, e a de separação, onde as 

correntes hidrotratadas são separadas dos H2S e NH3 formados nas reações, 

funcionando a baixa pressão. 

Dependendo da carga a ser hidrotratada, as condições operacionais do reator 

empregado no processo de hidrorrefino podem mudar. Para cargas que necessitam 

de processos mais brandos é empregado o HDS, já para cargas muito pesadas, que 

exigem uma maior severidade do processo, é empregado o hidrocraqueamento 

catalítico, que visa a quebra de moléculas muito extensas em cadeias menores.  

A Tabela 1 apresenta essas diferenças de forma detalhada. 

 

Tabela 1 ‒ Diferentes processos de hidrorrefino (continua). 

Carga Objetivo 

Faixa de 

Destilação 

(°C) 

Pressão 

(bar) 

Temperatura 

de Reação 

(°C) 

Razão 

H2/Carga 

(Nm3/m3) 

Nafta de 

destilação 
HDS 90 - 220 20 - 30 250 - 320 200 - 300 

Nafta de 

coque 
HDT 60 - 200 30 - 40 250 - 390 300 - 500 

Querosene HDT 150 - 250 30 - 40 280 - 310 200 - 300 
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Diesel de 

destilação 
HDS 200 - 380 40 - 60 310 - 360 300 - 400 

Diesel 

instável 
HDT 200 - 380 40 - 80 310 - 390 300 - 500 

Gasóleo 

de vácuo 
HCC 390 - 590 150 - 200 400 - 450 600 - 800 

Fonte: Silva (2007, adaptado). 

 

2.2.1 Reator de Hidrotratamento 

 

O principal tipo de reator utilizado no processo de hidrotratamento é o de leito 

fixo (Trickle Bed Reactor - TBR). O processo pode variar de uma planta para outra, 

contando geralmente com dois reatores dispostos em série, mas também há casos de 

utilização de três reatores nessa configuração. Devido ao alto nível de exotermicidade 

das reações envolvidas, cada reator é dividido em dois ou três leitos catalíticos e entre 

eles é adicionada uma corrente de hidrogênio a temperatura relativamente baixa para 

que haja a queda súbita da temperatura da corrente hidrotratada. 

Existem duas configurações de fluxo das correntes gasosa, referente ao 

hidrogênio, e líquida, referente à fração a ser hidrotratada, disponíveis para a 

operação do reator de leito fixo. Os fluxos gasoso e líquido podem entrar em 

cocorrente em sentido descendente e contracorrente. No tipo cocorrente, o gás 

hidrogênio é misturado à carga e ambos alimentam o topo do reator e saem pela base 

junto com os produtos. No tipo contracorrente, a carga também entra no topo do 

reator, porém, o hidrogênio entra na base do reator. Os fluxos se cruzam no leito 

catalítico. 

Mesmo em situações em que as reações ocorrem totalmente em fase vapor, o 

TBR pode ser preferido para a economia de custos de energia associada ao reagente 

de vaporização, como ocorre no HDS de nafta. O reagente limitante pode encontrar-

se completamente na fase líquida ou em ambas as fases líquida e sólida 

simultaneamente, e a distribuição de reagentes e produtos entre essas fases podem 

variar de acordo com a conversão (SATTERFIELD, 1975). 
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Dependendo das condições de operação do reator, a carga a ser hidrotratada 

pode estar completamente vaporizada, como ocorre com a nafta e o querosene, 

parcialmente vaporizada, no caso do diesel e completamente líquida para o gasóleo 

pesado ou resíduo. Nas situações em que a carga apresenta-se na fase líquida, 

parcialmente ou totalmente, deve ser considerado o fator molhamento no projeto do 

reator do tipo TBR (SILVA, 1995). 

A Figura 4 ilustra a diferença de operação entre os tipos de reator cocorrente e 

contracorrente com ênfase nos fluxos. 

 

 

Figura 4 ‒ Reatores de leito fixo com fluxo cocorrente (a) e 
contracorrente (b). 
Fonte: Mederos e Ancheyta (2007, adaptado). 

 

 Mederos e Ancheyta (2007) estudaram a utilização do TBR em planta piloto e 

reator industrial para os casos cocorrente e contracorrentes apresentaram as 
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diferenças e listaram as vantagens e desvantagens de cada tipo. Algumas delas são 

listadas a seguir: 

 

Tabela 2 ‒ Vantagens e desvantagens dos casos cocorrente e contracorrente. 

Cocorrente Contracorrente 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Baixa 

desativação do 

catalisador 

Sensibilidade 

aos efeitos 

térmicos 

Baixa pressão 

parcial de H2S e 

NH3 

Alta queda de 

pressão a altas 

vazões de gás e 

líquido 

Baixa queda de 

pressão 

Alto efeito de 

inibição por H2S 

no HDS 

Desempenho 

significante ao 

aumento da vazão 

de líquidos 

Menor efetividade 

do controle de 

temperatura 

devido ao fluxo 

gasoso 

Baixo custo de 

investimento 

Alta inibição da 

reação de HDN 

por NH3 

Melhora as 

conversões no 

estado de 

equilíbrio 

Elevados efeitos 

de dispersão axial 

na fase líquida 

 

De acordo com Hofmann (1978), o modo de operação em cocorrente de fluxo 

descendente é o mais utilizado em escala industrial para o hidrotratamento, por 

possuir menos limitações nas taxas de transferências em relação ao fluxo cocorrente 

ascendente. 

Ancheyta, Mederos e Elizalde (2012) desenvolveram um modelo dinâmico e 

unidimensional de um TBR, considerando a ocorrência simultânea de diversas 

reações no processo de hidrotratamento como HDS, HDN, HDA, SO e 

hidrocraqueamento de componentes pesados em nafta, gases e gasóleo. Eles 

utilizaram parâmetros cinéticos experimentais a partir de um reator de uma planta 
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piloto, utilizando catalisador comercial de Co-Mo. O modelo desenvolvido foi utilizado 

para estudar o comportamento do reator em diversas cenários, obtendo resultados 

em concordância com os dados experimentais. 

Chacón et al. (2012) Desenvolveram um modelo de um reator de 

hidrotratamento de gasóleo derivado de betume, com as principais reações de HDT e 

levando em consideração a resistência da transferência de massa na interface G-L e 

L-S, baseado em Langmuir-Hinshelwood. Os autores utilizaram dados experimentais 

para a validação do modelo e concluíram que o aumento da pressão do sistema 

favorece as reações de HDS e HDN. 

 

2.2.2 Região de Resfriamento do Reator de Hidrotratamento 

 

Em casos que a temperatura interna do reator tem uma elevação acentuada, 

devido à exotermicidade das reações que ocorrem nele, a solução mais indicada é a 

utilização de quench por meio da injeção de hidrogênio no reator. Esse tipo de quench 

possui a vantagem de repor o hidrogênio ao sistema reacional e redução da 

temperatura. Alvarez e Ancheyta (2008) sugeriram outras alternativas para o quench 

além do hidrogênio, como a água e a própria carga hidrotratada. 

 

Tabela 3 ‒ Vantagens e desvantagens do quench com hidrogênio. 

Vantagens Desvantagens 

Reposição do hidrogênio consumido Baixa capacidade calorífica. 

Reduz a pressão parcial de H2S e 

NH3 

Necessita de equipamentos para o 

reciclo 

Reduz a formação de coque Aumenta o comprimento do reator 

Fonte: Ancheyta (2011, adaptado). 

 

O quench contribui para evitar a existência de que ocorra Hot-Spot, que são 

locais onde, devido a exotermicidade das reações, ocorrem picos de temperatura, 

causando a sinterização do catalisador e o coqueamento sobre ele. 
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 A figura 5 mostra o controle da temperatura por meio do quench. Nela, pode-

se observar que o fluxo de quench é injetado e como é o perfil de temperatura, que 

ao atingir um valor máximo permitido, devido às reações exotérmicas de HDT, tem 

seu valor bruscamente reduzido. 

 

 

Figura 5 ‒ Representação geral do perfil de temperatura de um reator de HDT 
com a utilização do quench. 
Fonte: Ancheyta (2011, adaptado). 

  

Outro fator importante é a posição do quench no reator. Para a injeção próxima 

a entrada do reator (z = 0,1LR) é requerido, por volta de 7 vezes menos fluido de 

resfriamento do que em uma injeção próximo a saída (z = 0,7LR). Quando o quench 

ocorre no início, ele permite um maior aumento de temperatura no segundo leito do 

catalisador, resultando numa maior remoção de enxofre e consumo de H2. Se o 

quench é realizado no final, a temperatura média será maior no primeiro leito e a 

remoção de enxofre será mínima. Já o quench ocorrendo no meio do reator, a 

temperatura média do reator será menor, de modo que uma maior remoção de enxofre 

é obtida e o consumo de H2 é mínimo (ANCHEYTA, 2011). 

 A Tabela 4 apresenta valores obtidos em um estudo de caso realizado por 

Ancheyta (2011) para o HDT de gasóleo de vácuo. 
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Tabela 4 ‒ Efeito da posição do quench de hidrogênio. 

 LB 

z 0,1 0,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,7 

Temperatura do 

Quench (ºC) 

70 70 70 70 120 120 120 120 

Vazão de Quench 

(m3/h) 

1.622 4.896 8.198 11.585 1.907 5.750 9.649 13.663 

Enxofre no Produto 

(massa%) 

1,21 1,52 1,61 1,47 1,21 1,52 1,61 1,47 

Consumo de H2 0,9 0,83 0,82 0,87 0,9 0,83 0,82 0,87 

H2S na fase líquida 1,03 1,07 1,10 1,12 1,03 1,07 1,10 1,12 

Fonte: Ancheyta (2011). Adaptado. 

 

2.2.3 Modelagem de um Reator de Hidrotratamento 

 

 A modelagem de reatores de leito fixo para a simulação de processo de 

hidrotratamento pode ser encontrada em vários trabalhos na literatura. Muitos desses 

trabalhos abordam a modelagem de um TBR unidimensional trifásico com regime 

dinâmico para o hidrotratamento de destilados médios e pesados. Já a modelagem 

abordando casos de hidrotratamento de destilados leves, como nafta e querosene, 

ainda é escassa, dificultando o estudo de processos referente a essas correntes. 

 Bhaskar, et al. (2004) desenvolveram um modelo trifásico para hidrotratamento 

de diesel e comparou com resultados de reatores de planta piloto e comercial. O 

modelo desenvolvido foi em regime estacionário levando em consideração vários 

contaminantes presentes na corrente de diesel. Os autores também estudaram as 

constantes de reação e a ocorrência de reações paralelas como o craqueamento do 

diesel em nafta selvagem e em hidrocarbonetos leves, ocorridos durante o 

hidrotratamento. 
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 Mederos e Ancheyta (2007) modelaram e estudaram um reator de 

hidrotratamento de diesel comparando a operação do reator em fluxo cocorrente e 

contracorrente e apontaram as vantagens e desvantagens de cada caso. Foi adaptado 

um modelo dinâmico trifásico para simulação e comparação com resultados de uma 

planta piloto e industrial. 

 Jiménez, Kafarov e Nuñes (2007) realizaram o estudo de um modelo de reator 

industrial de leito fixo para gasóleo de vácuo de diversas origens, considerando 

reações simultâneas de HDS, HDN e HDA. O modelo desenvolvido foi trifásico em 

regime estacionário, levando em consideração diversas cinéticas para as reações em 

questão. 

 Ancheyta (2011) Realizou uma modelagem geral de um reator de leito fixo, 

disponibilizando todos os termos das equações de balanço de massa e energia, 

possibilitando o desenvolvimento de modelos em diversas situações, inclusive para o 

caso da modelagem de hidrotratamento de nafta, operando em regime dinâmico e 

bifásico, algo bastante raro na literatura. 

 

2.3 HIDROTRATAMENTO DE NAFTA 

 

2.3.1 Descritivo do Processo 

 

 A unidade de HDT de nafta é dividida nas seções de reação e de separação, a 

primeira opera em alta pressão e a segunda em baixa pressão. A seção de reação é 

composta pelo reator de conversão de diolefinas e pelos reatores de HDT. O reator 

de conversão de diolefinas é utilizado no pré-tratamento da nafta proveniente da 

unidade de coqueamento retardado. A nafta produzida nessa unidade possui grande 

instabilidade, causada pela presença das diolefinas que são prejudiciais aos reatores 

de HDT, que operam a altas temperaturas. Dessa forma, esse reator opera entre 180-

220 °C a 3-5 MPa. Já os reatores de HDT tratam os compostos de enxofre, nitrogênio 

e olefinas. No esquema a seguir, apenas a nafta de coque passa pelo reator de 

conversão de diolefinas e se junta à nafta de destilação para serem hidrotratadas. 

Porém, existem configurações em que tanto a nafta de coque, quanto a de destilação 

entram juntas no reator de conversão de diolefinas, sendo realizado com a intenção 
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de diminuir o aumento excessivo da temperatura do reator, diminuindo assim a 

severidade do processo. Também é comum a utilização de reciclo de nafta 

hidrotratada com a mesma finalidade. Os reatores operam em regime cocorrente com 

fluxo descendente e os reatores de HDT contam com o controle de temperatura por 

meio da injeção de hidrogênio a baixa temperatura (90-100 °C) entre os leitos e entre 

os reatores. 

 De acordo com a Figura 6, a nafta de coque armazenada em tanques segue 

para mistura com o hidrogênio e juntos, eles são pré-aquecidos pelo efluente do reator 

de HDT e por vapor de água e entram em cocorrente no reator de conversão de 

diolefinas para o seu pré-tratamento e atravessa-o em fluxo descendente. Já livre das 

diolefinas, a nafta de coque é misturada à nafta de destilação pré-aquecida no forno, 

já misturada ao hidrogênio. Essas misturas das cargas com hidrogênio respeitam uma 

razão pré-estabelecida dependendo do tipo de fração a ser hidrotratada chamada de 

Razão H2/Carga. As cargas já misturadas entram nos reatores de HDT. Ao sair dos 

reatores a nafta hidrotratada é utilizada no aquecimento da nafta que entra e sai do 

reator de conversão de diolefinas. Já com uma temperatura mais baixa, é adicionada 

água a essa nafta que também passa por um resfriamento e segue para o separador 

de alta pressão para separá-la dos produtos (H2S e NH3) na forma de água ácida e do 

hidrogênio em excesso, que será utilizado na alimentação e nos quenchs dos reatores 

como gás de reciclo. Por fim, a nafta mais purificada é separada em nafta leve e nafta 

pesada. 
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Figura 6 ‒ Esquema de uma unidade de HDT de nafta de UDA e UCR. 

 

 O hidrogênio utilizado no processo de HDT de nafta é proveniente da corrente 

de reciclo, gerada pelo excesso de hidrogênio no processo, e da corrente de 

reposição, produzido e fornecido pela Unidade de Geração de Hidrogênio. A 

composição desse hidrogênio de reposição é praticamente 100%, com quantidades 

muito baixas de nitrogênio. 

 

2.3.2 Contaminantes 

 

 O sistema de hidrotratamento de nafta, geralmente, é alimentado pela mistura 

das correntes provenientes do processo de destilação atmosférica e do coqueamento 

retardado. A corrente de destilação atmosférica possui uma menor quantidade de 

contaminantes, sendo o enxofre o mais significativo deles. Desse modo, o principal 

processo de tratamento dessa corrente é o HDS. Normalmente, a nafta proveniente 

da unidade de coqueamento retardado possui de 3 a 5 vezes mais enxofre e 
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quantidades mais elevadas de nitrogênio, diolefinas e sílica se comparadas com a 

nafta proveniente da unidade de destilação atmosférica. Por possuir uma quantidade 

significativa de contaminantes, a essa corrente é realizado o HDT, que reúne todas as 

reações de hitrotratamento. Logo, para uma unidade que é alimentada pela mistura 

das duas correntes devem ser consideradas as condições operacionais que 

favoreçam a ocorrência de todos os tipos de reações contemplados pelo HDT. 

Os níveis de nitrogênio desejados para a utilização da nafta no processo de 

reforma catalítica são muito baixos para evitar a formação e deposição de cloreto de 

amônio sobre o catalisador. Isto requer uma maior severidade das condições 

operacionais do hidrotratamento de nafta de coque, o que significa a utilização de 

temperaturas e pressões mais elevadas para que a nafta hidrotratada possua a 

especificação desejada. Porém, o aumento da severidade do processo de 

hidrotratamento por meio do aumento da temperatura deve ser evitado por causa da 

recombinação dos componentes sulfurados que ocorre a altas temperaturas. 

A sílica existente na nafta de coque tem origem no óleo de silicone que é 

adicionado aos tanques de coque como antiespumante. O óleo de silicone adicionado 

em excesso, durante o processo de coqueamento retardado, é decomposto a uma 

forma modificada de sílica gel e outros fragmentos. Esses compostos são destilados 

principalmente na faixa da nafta e assim carregados junto a ela ao sistema de 

hidrotratamento. A sílica que atinge os reatores de HDT envenena o catalisador e 

reduzem a reação de HDN significativamente (HALDOR TOPSØE A/S). 

 . 
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Figura 7 ‒ Estrutura do óleo de silicone (PDMS) e os produtos da 
decomposição (Ciclosiloxanos) presentes na nafta de coque. 
Fonte: Haldor Topsøe A/S (adaptado). 

 

Antes da nafta passar pelos reatores de HDT propriamente ditos, ela deve ser 

misturada ao hidrogênio, previamente aquecida e pré-tratada para a conversão das 

diolefinas em olefinas. Ainda no reator de conversão de diolefinas, os metais são 

depositados sobre o catalisador. Já nos reatores de HDT, os compostos de enxofre, 

nitrogênio e oxigênio são transformados em H2S, NH3 e H2O, respectivamente 

(FARAH, 2012). 

 

2.3.3 Reações de Hidrotratamento 

 

O Processo de HDT de nafta é composto pelas reações de HDS, HDN e 

saturação de olefinas. Quando o processo também trata nafta de coque, o sistema de 

reação ainda conta com um reator de conversão de diolefinas para o pré-tratamento, 

onde elas são saturadas para formar olefinas que serão tratadas nos reatores 

principais. 

 Além do atendimento às especificações do mercado, os principais benefícios 

do hidrotratamento são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 ‒ Benefícios do HDT de nafta. 

Reação Benefício 

Hidrodessulfurização 

Redução de Corrosão, poluição, 

envenenamento de catalisadores de 

processos seguintes 

Hidrodesnitrogenação 

Redução de poluição, 

envenenamento de catalisadores de 

processos seguintes 

Saturação de Olefinas Aumento da estabilidade à oxidação 

Saturação de Diolefinas 
Evita a polimerização nos reatores 

principais 

Fonte: Silva (1995). 

 

2.3.3.1 Hidrodessulfurização 

 

 Os principais contaminantes sulfurados da nafta são as mercaptanas, sulfetos, 

dissulfetos e tiofenos. As reações de HDS são exotérmicas e irreversíveis sob as 

condições operacionais como temperaturas entre 340-425 ºC e pressões entre 55-170 

psi (GIRGIS e GATES, 1991). 

 A Figura 8 apresenta as principais reações de HDS de nafta. Em todas elas o 

enxofre é removido da nafta na forma de H2S. 

 



39 

 

 

 

 

Figura 8 ‒ Principais reações de HDS da nafta. 

 

 Quando a temperatura do reator encontra-se suficientemente elevada, 

juntamente com a presença de diolefinas presentes na nafta de coque ocorre a 

formação de mercaptanas (HALDOR TOPSØE A/S). 

 

2.3.3.2 Hidrodesnitrogenação 

 

 Os contaminantes de nitrogenados são frequentes nas frações mais pesadas 

do petróleo. Eles estão presentes na nafta de coqueamento na forma de compostos 

cíclicos. Os principais contaminantes nitrogenados da nafta são as piridinas, pirrol e 

anilina. Todas as reações produzem NH3. 

A Figura 9 apresenta as principais reações de HDN de nafta. Em todas elas o 

nitrogênio é removido da nafta na forma de NH3. 
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Figura 9 ‒ Principais reações de HDN da nafta. 

 

2.3.3.3 Saturação de Diolefinas e Olefinas 

 

A Reação de saturação de diolefinas é imprescindível no hidrotratamento da 

nafta, pois ela previne a polimerização das diolefinas nos reatores principais 

desativando o catalisador. Essa reação ocorre no reator de conversão de diolefinas, 

que realiza o pré-tratamento. As diolefinas são convertidas em olefinas. A reação de 

saturação de olefinas ocorre nos reatores principais e ela tem como produto 

hidrocarbonetos insaturados, podendo ser lineares ou cíclicos. As reações de 

saturação são altamente exotérmicas. No caso das diolefinas, o reator de pré-

tratamento é operado a temperatura relativamente baixa (180-220 ºC) e no das 

olefinas o reator possui resfriamento. 
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Figura 10 ‒ Reações de saturação das olefinas e diolefinas. 

 

2.3.4 Catalisadores 

 

 Os catalisadores mais utilizados no reator de HDT de nafta são os compostos 

por Co-Mo ou Ni-Mo, suportados em Al2O3, que convertem os contaminantes, como 

enxofre, nitrogênio, oxigênio e haletos via hidrogenação em H2S, NH3, H2O e haletos 

de hidrogênio. Os compostos organometálicos presentes na nafta são removidos por 

adsorção sobre o catalisador. Já as olefinas e diolefinas são saturadas (UOP LLC, 

2011). 

A seguir, são apresentados na Tabela 6 os tipos e características dos 

catalisadores utilizados no processo de HDT de nafta. 

 

Tabela 6 ‒ Diversos tipos de catalisadores suportados em alumina utilizados 
no HDT de nafta (continua). 

Forma Largura 
(pol) 

Densidade 
(g/cm3) 

Metais Regeneração 

Esférica 1/16 0,58 Ni/Mo/Co Vapor/Ar 

Esférica 1/16 0,61 Mo/Co Vapor/Ar 

Extrudada 1/16 0,72 Mo/Co Nitrogênio 

Extrudada 1/16 0,72 Ni/Mo Nitrogênio 
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Extrudada 1/16 0,72 Ni/V/Mo Nitrogênio 

Esférica 1/16 0,72 Mo/Co Nitrogênio 

Extrudada 1/18 - 1/16 0,66 - 0,72 Ni/Mo Nitrogênio 

Cilíndrica 1/16 0,75 Mo/Co Nitrogênio 

Quadrilobe  0,64 Mo/Co Nitrogênio 

Extrudada 1/20 0,74 Ni/Mo Nitrogênio 

Quadrilobe 1/20 0,91 Ni/Mo Nitrogênio 

Fonte: KLM Technology Group. (2013). 

 

Como pode se observar na Tabela 6, a principal forma de regeneração do 

catalisador é pela adição de uma corrente de gás inerte, que ao passar pelo reator a 

alta velocidade consegue remover os componentes depositados sobre o catalisador. 

Essa recuperação somente é possível em casos que o catalisador não foi inutilizado. 

Guisnet et al. (2008) agruparam os mecanismos de desativação dos catalisadores da 

seguinte maneira: 

 

 Envenenamento: mecanismo químico, no qual, a perda da atividade se dá 

devido à forte quimissorção de contaminantes presentes no meio reacional 

sobre os sítios ativos do catalisador, impedindo a quimiossorção dos reagentes 

de maneira reversível ou irreversível. 

 Degradação ou decomposição, subdividida de acordo com a sua origem em: 

a) Química: reações que modifiquem a estrutura do catalisador, geralmente 

são irreversíveis, reduzindo a atividade catalítica ou gerando compostos 

voláteis que deixem o reator na fase gasosa. 

b) Térmica (ou Sinterização): diminuição da área específica das partículas, 

devido ao crescimento dos cristalitos ou da degradação da estrutura do 

suporte, inutilizando permanentemente o catalisador. 

c) Mecânica: Ocorre a quebra das partículas em menores tamanhos, 

reduzindo a área específica disponível de forma irreversível. 
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Quanto menor for o nível de severidade empregado no processo, mais longo 

será o tempo de vida do catalisador utilizado no processo de hidrotratamento. A 

Tabela 7 apresenta essa relação. 

 

Tabela 7 ‒ Tempo de vida do catalisador dos diferentes processos de HDT. 

Carga 

Intervalo 
de 

Ebuliçao 
(ºC) 

Temperatura de 
operação (ºC) 

Pressão 
de H2 (bar) 

Taxa de H2 
misturado 

a carga  

(Nm3/ m3) 

Velocida
de 

espacial 
(h-1) 

Vida útil 
do 

catalisador 
(meses) 

Nafta 90 300 6,9 43 5 36 

Querosene 180 330 10,3 85 4 36 

Gasóleo 260 340 10,3 170 2 36 

Gasóleo 
de Vácuo 

370 380 31,0 170 1 36 

Resíduo 360 370 51,7 255 0,5 12 

Fonte: KLM Technology Group (2013). 

 

 A Figura 11 apresenta o tempo de vida do catalisador no hidrotratamento de 

diversas cargas. Ela mostra a grande influência da temperatura no tempo de vida, 

destacando o longo período de atividade no caso do HDT de nafta. O WABT 

representa a temperatura média ponderada entre a temperatura de entrada (𝑇𝑖𝑛) e a 

temperatura de saída (𝑇𝑜𝑢𝑡) do leito catalítico de reatores adiabáticos, que é o caso 

dos reatores TBR (STEFANIDIS, BELLOS e PAPAYANNAKOS, 2005). 

 

𝑊𝐴𝐵𝑇 =
𝑇𝑖𝑛 + 2𝑇𝑜𝑢𝑡

3
                                                                                                                (1) 
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Figura 11 ‒ Tempo de vida do catalisador em relação ao índice WABT, para 
vários tipos de alimentação. 
Fonte: Ancheyta (2011, adaptado). 

 

A Figura 11 mostra que com o passar do tempo a temperatura interna do reator 

vai aumentando, devido a desativação progressiva do catalisador. De acordo com ela 

quanto maior o índice WABT mais severo é o processo de hidrotratamento e menor é 

o tempo de vida útil do catalisador. O processo de HDT de nafta se destaca com o 

maior tempo de vida. 

 O tempo de vida útil do catalisador determina diretamente o tempo de 

campanha de um reator, pois, quando ele atinge o estado de inativação, o rendimento 

do sistema cai muito e torna o processo termicamente inviável. 

 

2.4 MÉTODO DAS LINHAS 

 

O método das linhas apresenta-se como uma excelente alternativa à solução 

de um sistema de equações diferenciais parciais (EDP). Trata-se de um método de 

semi-discretização, em que, após a sua aplicação, o sistema EDP é transformado em 

um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO), no qual, geralmente, o tempo 

é a variável que permanece contínua, sendo integrada em seguida para a efetiva 

solução do sistema de equações (COLNAGO, 2012). 
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A Figura 12 ilustra o processo de semi-discretização realizado ao sistema EDP 

tornando-o um sistema EDO temporal por meio da aplicação do método das linhas. 

 

 

Figura 12 ‒ Representação gráfica da discretização do domínio espacial 
pelo método das linhas. 
Fonte: Colnago (2012, adaptado). 

 

Ainda de acordo com Colnago (2012), após a aplicação do método das linhas, 

é possível a utilização de qualquer algoritmo de integração para sistemas de EDO de 

valor inicial para a obtenção de uma solução numérica aproximada do sistema EDP 

original. Desse modo, tendo como benefício fundamental a possibilidade da utilização 

de métodos numéricos atuais e bem estabelecidos. 

 

2.4.1 Problemas do Tipo Stiff 

 
De acordo com Brito (2010), o processo de discretização espacial de um 

sistema EDP propicia, em geral, a formação de um sistema EDO stiff. Dessa forma, 

forma que se faz necessária a utilização de métodos integradores implícitos, como os 
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BDF (Backward Differentiation Formula), pois, métodos explícitos, como os de Runge-

Kutta demonstram-se ineficazes do ponto de vista computacional. 

Pérez-Rodríguez (2000) afirmou que muitos sistemas de equações diferenciais 

que descrevem problemas reais, como os que envolvem cinética química, circuitos 

elétricos, inclusive os que são descritos por derivadas parciais dependentes do tempo 

onde as variáveis espaciais são discretizadas são problemas do tipo stiff. 

Colnago (2012) cita funções do MATLAB® que são utilizadas para solucionar 

sistema de equações EDO de primeira ordem, destacando-se as utilizadas para a 

solução dos problemas do tipo stiff: 

 

 ode15s: BDF de passo quase constante para EDOs do tipo stiff (Klopfenstein-

Shampine); 

 ode23s: Implementação de um par Rosenbrock (2,3) modificado para EDOs 

stiff. 

 

2.4.2 Método das Diferenças Finitas de Primeira Ordem 
 

As diferenças finitas são um método bastante utilizado na discretização de 

variáveis espaciais de equações diferenciais, em especial as de primeira ordem, por 

descreverem muitos problemas, ajudando na sua solução numérica. Trata-se na 

aproximação  

Elas podem se apresentar de três formas, sendo k um instante de tempo: 

 

𝐵𝑎𝑐𝑘𝑤𝑎𝑟𝑑:   (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)

𝑘
≅

𝑓𝑘 − 𝑓𝑘−1

∆𝑥
                                                                                                       (2) 

𝐹𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑:        (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)

𝑘
≅

𝑓𝑘+1 − 𝑓𝑘

∆𝑥
                                                                                                       (3) 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙:        (
𝜕𝑓

𝜕𝑥
)

𝑘
≅

𝑓𝑘+1 − 𝑓𝑘−1

2∆𝑥
                                                                                                   (4) 

 

 Sendo a do tipo backward (2) a mais utilizada em métodos de discretização, 

pois possuem uma boa aproximação tanto para métodos explícitos quanto para os 

implícitos como os utilizados para a solução de problemas stiff. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE REAÇÃO 

 

O sistema reacional desenvolvido aborda um conjunto, organizado em série, 

formado por um reator de conversão de diolefinas e dois reatores de hidrotratamento 

de nafta, sendo esses últimos com adição de hidrogênio denominada quench, 

ocorrendo entre os leitos e reatores com a finalidade de controlar a temperatura dos 

leitos catalíticos. Todos os reatores são do tipo leito fixo, com fluxo combinado de 

nafta e hidrogênio, descendente e em cocorrente. 

O primeiro reator é utilizado para realizar o pré-tratamento da nafta eliminando 

as diolefinas, compostos estes que se atingirem os reatores principais, devido às suas 

altas temperaturas de operação, formam compostos poliméricos que podem causar 

envenenamento do catalisador, diminuindo assim o seu tempo de vida. Na realidade 

este primeiro reator é composto por cinco leitos, sendo os quatro primeiros, chamados 

de leito de guarda graduado, que possuem pequena extensão comparada ao quinto 

leito. Eles têm a função de proteger o leito principal contra contaminações e alta perda 

de carga. Os principais contaminantes são metais e silício que compõe o inibidor de 

espuma presente na nafta de coque. Os catalisadores desses leitos vão desde inertes 

à média atividade. Para fim de modelagem, este trabalho considera apenas o quinto 

e maior leito, pois é nele que de fato ocorre a conversão das diolefinas em olefinas 

simples. O catalisador utilizado é formado por Níquel-Molibidênio (Ni-Mo-Al2O3). A 

temperatura de operação do reator é entre 180-200°C, baixo o suficiente para que 

ocorra a reação de polimerização das diolefinas. A corrente que entre neste reator 

advém do aquecedor e a corrente de saída segue para os reatores de hidrotratamento. 

Os demais reatores são de hidrotratamento da nafta. Eles são compostos por 

dois leitos cada. Neles ocorrem as reações de Hidrodessulfurização, 

Hidrodesnitrogenação e Saturação das Olefinas. Todas as reações são altamente 

exotérmicas e para que o tempo de vida útil dos catalisadores seja prolongado são 

utilizadas correntes de resfriamento brusco que entram nos reatores no início do 

segundo leito do primeiro reator, primeiro leito do segundo reator e segundo leito do 

segundo reator. Essas correntes de resfriamento, chamadas de quenchs, são 
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compostas pelo gás de reciclo. Esse gás de reciclo é basicamente hidrogênio com 

alta pureza que é separado no final do processo de hidrotratamento. A alimentação 

dos reatores de hidrotratamento é formada pela corrente de saída do reator de 

conversão de diolefinas e pela corrente de reciclo de nafta, que tem a finalidade de 

reduzir os teores de contaminação que serão hidrotratados, para preservar e 

prolongar o tempo de vida útil do catalisador dos processos seguintes. Este trabalho, 

para fim de modelagem, considerará apenas a corrente advinda do reator de 

conversão de diolefinas. O catalisador utilizado é o Níquel-Molibdênio (Ni-Mo-Al2O3) 

por agrupar características favoráveis às reações em questão. A temperatura e 

pressão de operação destes reatores se dá na faixa de 300°C e 3-5 MPa. A corrente 

de saída desses reatores é formada por nafta hidrotratada e pelos gases H2, H2S e 

NH3. Eles seguem para o sistema de separação. 

A seguir, na Figura 13, é apresentado um esquema simplificado da distribuição 

dos reatores e suas correntes. 

 

 

Figura 13 ‒ Sistema Reacional em série composto pelo reator trifásico de Diolefinas e 
reatores bifásicos de HDT de nafta. 

 

A modelagem do sistema reacional foi realizada em duas etapas. A primeira foi 

dedicada à modelagem do reator de conversão de diolefinas, já a segunda foi 

dedicada à modelagem dos dois reatores de hidrotratamento de nafta. As modelagens 
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foram desenvolvidas separadamente tendo em vista a diferença operacional entre os 

reatores de diolefinas e hidrotratamento no que diz respeito à temperatura.  

O reator de conversão de diolefinas é operado a uma temperatura em que a 

nafta ainda se preserva na fase líquida. Desse modo, o modelo do reator de conversão 

de diolefinas é considerado heterogêneo e trifásico, sendo a fase sólida composta 

pelo catalisador, a fase líquida pela corrente de nafta e a fase gasosa pelo hidrogênio. 

Os reatores de hidrotratamento de nafta são operados a uma temperatura em 

que a nafta apresenta-se completamente na forma vaporizada. Assim o modelo dos 

reatores será considerado heterogêneo, sendo a fase sólida é composta pelo 

catalisador e a fase gasosa pela nafta, caracterizando, assim, um modelo bifásico.  

 

3.2 MODELO DO REATOR DE CONVERSÃO DE DIOLEFINAS 

 

Como foi citado na anteriormente, de acordo com a característica de operação 

do reator de conversão de diolefinas, foi adaptado um modelo dinâmico heterogêneo 

de escoamento pistonado unidimensional de fluxo cocorrente descendente.  

De acordo com a semelhança de natureza química entre a nafta e o diesel e 

operação dos respectivos reatores de hidrotratamento, o modelo desenvolvido neste 

trabalho baseia-se em um modelo trifásico desenvolvido por Mederos e Ancheyta 

(2007). 

Ainda de acordo com Mederos e Ancheyta (2007), são consideradas as 

seguintes situações: 

 

1. O reator opera em regime dinâmico; 

2. Os fluxos gasoso e líquido entram no reator em sentido descendente; 

3. As velocidades do gás e do líquido são constantes ao longo do reator; 

4. As densidades do gás e do líquido são constantes; 

5. Não há gradientes radiais de concentração e temperatura; 

6. A atividade do catalisador não se altera com o tempo; 

7. Não ocorre vaporização ou condensação da nafta; 

8. Pressão constante; 

9. As reações químicas ocorrem somente na superfície do catalisador; 
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10.  É negligenciada a resistência mássica do lado do gás na interface gás-

líquido; 

11.  O sistema opera em adiabático (regime químico). 

 

As seções seguintes apresentam o detalhamento das equações de balanço de 

massa e energia do modelo do reator de conversão de diolefinas. 

 

3.2.1 Balanço de Massa 

 

 As equações descritas a seguir contemplam as fases sólida, liquida e gasosa, 

bem como os coeficientes de transferência de massa. 

 

3.2.1.1 Fase Gasosa 

 

𝜀𝐺

𝑅𝑇𝐺

𝜕𝑝𝐻2

𝐺

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝑅𝑇𝐺

𝜕𝑝𝐻2

𝐺

𝜕𝑧
− 𝑘𝐻2

𝐿 𝑎𝐿 (
𝑝𝐻2

𝐺

𝐻𝐻2

− 𝐶𝐻2

𝐿 )                                                                  (5) 

 

Sendo: 

 

𝜀𝐺 = 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎; 

𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠; 

𝑇𝐺 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎; 

𝑝𝑖
𝐺 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎; 

𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜; 

𝑢𝐺 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑔á𝑠; 

𝑧 = 𝐸𝑖𝑥𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟; 

𝑘𝑖
𝐿 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎; 

𝑎𝐿 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎; 

𝐻𝐻2
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔ê𝑛𝑖𝑜; 

𝐶𝑖
𝐿 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎. 
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O balanço de massa da fase gasosa é direcionado ao H2, por ser o único gás 

presente no reator de conversão de diolefinas. O sinal negativo do termo de 

convecção remete ao fluxo cocorrente da nafta e do H2. A transferência de massa 

para a fase líquida é muito pequena devido à baixa solubilidade do hidrogênio nesta 

fase. Desse modo, a pressão parcial do hidrogênio se manterá praticamente constante 

ao longo do processo, preservando a pressão do sistema. 

 

3.2.1.2 Fase Líquida 

 

 O reator operando em escala industrial, devido as elevadas velocidade do fluxo 

gasoso e líquido, tem a dispersão axial desprezada, valendo apenas em escala 

laboratorial. 

 A equação a seguir descreve a transferência do hidrogênio para a fase líquida 

e sólida. 

 

𝜀𝐿

𝜕𝐶𝐻2

𝐿

𝜕𝑡
= −𝑢𝐿

𝜕𝐶𝐻2

𝐿

𝜕𝑧
+ 𝑘𝐻2

𝐿 𝑎𝐿 (
𝑝𝐻2

𝐺

𝐻𝐻2

− 𝐶𝐻2

𝐿 ) − 𝑘𝐻2

𝑆 𝑎𝑆(𝐶𝐻2

𝐿 − 𝐶𝐻2

𝑆 )                                   (6) 

 

Sendo: 

 

𝜀𝐿 = 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎; 

𝑢𝐿 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜; 

𝑘𝑖
𝑆 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎; 

𝑎𝑆 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎; 

𝐶𝑖
𝑆 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎. 

 

Pelo mesmo motivo citado no balanço de massa da fase gasosa, a equação de 

balanço anterior é direcionada ao hidrogênio, e a parcela de transferência de massa 

da fase gasosa para a líquida é muito baixa, como explicado na seção anterior. 

 Já a equação seguinte, descreve os componentes presentes na fase líquida 

que são absorvidos pela sólida. 
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𝜀𝐿

𝜕𝐶𝑖
𝐿

𝜕𝑡
= −𝑢𝐿

𝜕𝐶𝑖
𝐿

𝜕𝑧
− 𝑘𝑖

𝑆𝑎𝑆(𝐶𝑖
𝐿 − 𝐶𝑖

𝑆)                                                                                     (7) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐷 𝑒 𝑂 

 

3.2.1.3 Fase Sólida 

 

 O balanço da fase sólida é composto pelos reagentes e produto da reação de 

saturação das diolefinas. 

 

𝜀𝑝(1−∈)
𝜕𝐶𝑖

𝑆

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖

𝑆𝑎𝑆(𝐶𝑖
𝐿 − 𝐶𝑖

𝑆) ± 𝜌𝐵𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷
𝑆, … , 𝑇𝑆)                                                         (8) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂; 

𝜀𝑝 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎; 

∈ = 𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜; 

𝜌𝐵 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑏𝑢𝑙𝑘 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟; 

𝑟𝑆𝐷 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠; 

𝑇𝑆 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎. 

 

 Os reagentes são o H2 e diolefinas e o produto, a olefina. Os sinais à frente do 

termo de reação representam o consumo e a produção. O sinal negativo refere-se à 

reação de consumo dos reagentes e o positivo à formação do produto. 

 

3.2.2 Balanço de Energia 

 

A seguir são demonstrados os balanços de energia das fases envolvidas. 
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3.2.2.1 Fase Gasosa 

 

Em um reator que opera em regime de alimentação cocorrente em escala 

industrial, a troca de energia entre a fase gasosa e a fase líquida é desprezível, por 

tanto, o balanço de energia dessa fase é desconsiderado (MEDEROS e ANCHEYTA, 

2007). Por este motivo, a temperatura da fase gasosa (𝑇𝐺) é igual à temperatura da 

fase líquida (𝑇𝐿). 

 

𝑇𝐺 = 𝑇𝐿                                                                                                                                           (9) 

 

3.2.2.2 Fase Líquida 

 

 Como apresenta a equação a seguir, a variação da temperatura da fase líquida 

com o tempo depende da convecção devida ao fluxo ao longo do reator e da troca de 

calor convectiva entre as fases líquida e sólida. 

 

𝜀𝐿𝜌𝐿𝑐𝑝𝐿

𝜕𝑇𝐿

𝜕𝑡
= −𝑢𝐿𝜌𝐿𝑐𝑝𝐿

𝜕𝑇𝐿

𝜕𝑧
− ℎ𝐿𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐿 − 𝑇𝑆)                                                                  (10) 

 

Sendo: 

 

𝜌𝐿 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎; 

𝑐𝑝𝐿 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎; 

ℎ𝐿𝑆 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎; 

𝑎𝑆 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎. 

 

O sinal negativo, à frente da velocidade do gás, do termo de convecção remete 

ao fluxo cocorrente da nafta e do H2. 

 

3.2.2.3 Fase Sólida 

 

 De acordo com a equação a seguir, a variação da temperatura da fase sólida, 

além da convecção térmica entre as fases líquida e sólida como na equação anterior, 
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provém da característica exotérmica da reação de saturação da diolefina em olefina, 

que ocorre na superfície do catalisador. 

 

(1−∈)𝜌𝑆𝑐𝑝𝑆

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
= ℎ𝐿𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐿 − 𝑇𝑆) + 𝜌𝐵𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷

𝑆, … , 𝑇𝑆)(−∆𝐻𝑅𝑆𝐷
)                                 (11) 

 

Sendo: 

 

𝜌𝑆 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎; 

𝑐𝑝𝑆 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎; 

∆𝐻𝑅𝑆𝐷
= 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠. 

 

3.2.3 Taxa de Reação 

 

 Por se tratar de um reator de pré-tratamento de nafta, com parte de seu fluxo 

de alimentação proveniente da Unidade de Coqueamento Retardado, a única reação 

que ocorre neste reator é a de saturação das diolefinas em olefinas. A reação é 

representada a seguir: 

 

𝐷 + 𝐻2 → 𝑂                                                                                                                                   (12) 

 

 Sendo D as diolefinas presentes na nafta e O as olefinas produzidas por meio 

da reação. 

 Devido à semelhança de natureza química entre a reação de saturação de 

diolefinas, que é o caso, e a reação de saturação de olefinas em compostos saturados, 

onde em ambos os casos, a reação com o hidrogênio visa a quebra de uma ligação 

dupla, a reação de saturação das diolefinas pode ser representada da mesma forma 

que a da saturação de olefinas, ou seja, por uma cinética de primeira ordem. Desse 

modo, a taxa de reação pode ser representada da seguinte maneira: 

 

𝑟𝑆𝐷 = 𝐾𝑆𝐷𝐶𝐷
𝑆                                                                                                                                (13) 

 

Sendo: 
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𝐾𝑆𝐷 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠. 

 

 A constante de reação de diolefinas pode ser definida através da seguinte 

fórmula: 

 

𝐾𝑆𝐷 = 𝑘𝑆𝐷,0. exp (−
𝐸𝑎𝑆𝐷

𝑅𝑇𝑆
)                                                                                                      (14) 

 

Sendo: 

 

𝑘𝑆𝐷,0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠; 

𝐸𝑎𝑆𝐷
= 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑜𝑙𝑒𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠. 

 

Da mesma forma, os dados referentes à constante de reação e energia de 

ativação, originalmente determinados para olefinas, são considerados, agora, para as 

diolefinas. 

 

3.2.3.1 Dados Cinéticos do Modelo do Reator de Conversão de Diolefinas 

 

 A Tabela 8 apresenta os dados cinéticos referentes à reação de saturação de 

diolefinas para a conversão em olefinas. 

 

Tabela 8 ‒ Dados cinéticos do modelo do reator de conversão de diolefinas. 

Reação 𝑬𝒂𝑺𝑫
 (𝑱/𝒎𝒐𝒍) 𝑲𝑺𝑫,𝟎 (𝒄𝒎𝟑𝒈−𝟏𝒔−𝟏) ∆𝑯𝑹𝑺𝑫

(𝑱/𝒎𝒐𝒍) 

Saturação de 

Diolefinas 
20.000 0,75 -34.520 

Fonte: Bhaskar, et al. (2004) e Mederos e Ancheyta (2007). Valores adaptados. 

 

 Devido à escassez de dados referentes às reações ocorridas na nafta, os 

valores de EaSD e KD,0 foram adaptados para a modelagem do reator de conversão de 

diolefinas, pois, nas fontes indicadas, os respectivos valores referenciavam a reação 

de saturação de olefinas em uma corrente de diesel. Essa adaptação se mostrou 
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pertinente tendo em vista a semelhança entre a reação de saturação das diolefinas 

em olefinas ocorridas na nafta e a reação de saturação de olefinas, por ambas se 

tratarem da quebra de uma ligação dupla pela hidrogenação. Também, a 

característica da existência de compostos mais leves presentes na nafta, favorecendo 

assim a ocorrência das reações de saturação das diolefinas em olefinas. Os 

resultados obtidos e apresentados neste trabalho justificam essa adaptação. 

 Como pode ser observado na Tabela 8, a reação de saturação das diolefinas 

para a produção de olefinas é altamente exotérmica, o que faz com que a temperatura 

interna do reator se eleve bastante ao longo da sua operação. Por esse motivo, como 

já foi citado anteriormente, o reator de conversão de diolefinas opera à temperatura 

relativamente baixa (180-200 °C), comparada aos reatores de hidrotratamento, para 

evitar um superaquecimento e que ocorram reações indesejadas, como a formação 

de compostos poliméricos, inutilizando o catalisador. 

 

3.3 MODELO DO REATOR DE HIDROTRATAMENTO DE NAFTA 

 

 Para o reator de hidrotratamento de nafta, foi adaptado um modelo dinâmico, 

heterogêneo de escoamento pistonado unidimensional de fluxo cocorrente 

descendente em um reator de leito fixo. 

 Devido à alta temperatura de operação do reator de hidrotratamento de nafta 

(280-310°C), a nafta encontra-se totalmente vaporizada. Dessa forma, foi adaptado 

um modelo bifásico para o reator, levando em consideração as fases gás e sólida. 

Ancheyta (2011) propôs modelos generalizados para reatores de leito fixo, 

tornando possível o desenvolvimento de reatores desse tipo em diversas situações, 

inclusive na do modelo do reator de HDT de nafta apresentado por este trabalho. 

 Para este modelo foram levadas em consideração as seguintes situações, 

adaptadas de Mederos e Ancheyta (2007): 

 

1. Os reatores operam em regime dinâmico; 

2. O fluxo gasoso entra no reator em sentido descendente; 

3. A velocidade do gás é constante ao longo do reator; 

4. Não há gradientes radiais de concentração e temperatura; 
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5. A densidade do gás é constante; 

6. A atividade do catalisador não se altera com o tempo; 

7. Não ocorre condensação da nafta; 

8. Pressão constante; 

9. As reações químicas ocorrem somente na superfície do catalisador. 

10.  O sistema opera em adiabático (regime químico). 

 

As seções a seguir apresentam, de maneira detalhada, as equações de 

balanço de massa e energia do modelo do reator de hidrotratamento de nafta. 

 

3.3.1 Balanço de Massa 

 

 As equações apresentadas a seguir contemplam as fases sólida e gasosa, 

como também os coeficientes de transferência de massa de cada fase. 

 

3.3.1.1 Fase Gasosa 

 

𝜀𝐺

𝑅𝑇𝐺

𝜕𝑝𝑖
𝐺

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝑅𝑇𝐺

𝜕𝑝𝑖
𝐺

𝜕𝑧
− 𝑘𝑖

𝐺𝑎𝑆 (
𝑝𝑖

𝐺

𝑅𝑇𝐺
− 𝐶𝑖

𝑆)                                                                                (15) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂. 

 

 Devido à nafta encontrar-se totalmente vaporizada, todos os compostos 

presentes nela, como S, N e O, são considerados na equação, como também os 

produtos dessas reações, H2, H2S e NH3. 

 

3.3.1.2 Fase Sólida 

 

 O balanço da fase sólida é composto pelos reagentes e pelos produtos das 

reações, pois é na superfície do catalisador que ocorrem as reações. 
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𝜀𝑝(1−∈)
𝜕𝐶𝑖

𝑆

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖

𝐺𝑎𝑆 (
𝑝𝑖

𝐺

𝑅𝑇𝐺
− 𝐶𝑖

𝑆) ± 𝜌𝐵 ∑ 𝑟𝑗(𝐶𝑖
𝑆, … , 𝑇𝑆)

𝑗

                                            (16) 

 
Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂; 

𝑗 = 𝐻𝐷𝑆, 𝐻𝐷𝑁 𝑒 𝑆𝑂; 

𝑘𝑖
𝐺 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎; 

𝑟𝑗 = 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑗. 

 

Os sinais à frente do termo de reação representam o consumo e a produção. 

O sinal negativo das taxas de reação ‘j’ refere-se ao consumo dos reagentes e o sinal 

positivo refere-se à formação dos produtos. 

 

3.3.2 Balanço de Energia 

 

 Nas seções a seguir são apresentadas as equações referentes às fases gasosa 

e sólida. 

 

3.3.2.1 Fase Gasosa 

 

 Como é mostrada pela equação a seguir, a variação da temperatura da fase 

gasosa com o tempo depende da convecção devida ao fluxo ao longo do reator e da 

troca de calor convectiva entre as fases gasosa e sólida. 

 

𝜀𝐺𝜌𝐺𝑐𝑝𝐺

𝜕𝑇𝐺

𝜕𝑡
= −𝑢𝐺𝜌𝐺𝑐𝑝𝐺

𝜕𝑇𝐺

𝜕𝑧
− ℎ𝐺𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐺 − 𝑇𝑆)                                                            (17) 

 

Sendo: 

 

𝜌𝐺 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎; 

𝑐𝑝𝐺 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎. 
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Esta equação tem fundamental importância, haja vista que a fase gás comporta 

todos os componentes, tanto os reagentes como os produtos. O sinal negativo, à 

frente da velocidade do gás, do termo de convecção remete ao fluxo cocorrente da 

nafta e do H2. 

 

3.3.2.2 Fase Sólida 

 

De acordo com a equação a seguir, a variação da temperatura da fase sólida, 

além da convecção térmica entre as fases gasosa e sólida como na equação anterior, 

provém da característica exotérmica das reações de hidrodessulfurização, 

hidrodesnitrogenação e saturação das olefinas, que ocorrem na superfície do 

catalisador. 

 

(1−∈)𝜌𝑆𝑐𝑝𝑆

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
= ℎ𝐺𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐺 − 𝑇𝑆) + 𝜌𝐵 ∑ 𝑟𝑗(𝐶𝑖

𝑆, … , 𝑇𝑆) (−∆𝐻𝑅𝑗
)

𝑗

                          (18) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂; 

𝑗 = 𝐻𝐷𝑆, 𝐻𝐷𝑁 𝑒 𝑆𝑂; 

∆𝐻𝑅𝑗
= 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑗. 

  

Esta equação tem um papel fundamental, pois, é na fase gás que ocorrem as 

reações e por consequência a geração de calor. 

 

3.3.3 Taxas de Reação 

 

 Como já foi dito anteriormente, essa seção demonstra a principal função dos 

reatores de hidrotratamento de nafta. As reações consideradas por este trabalho são 

as principais de um processo de hidrotratamento. As reações são a 

hidrodessulfurização, hidrodesnitrogenação e saturação de olefinas. 
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 Devido à semelhança da natureza das reações entre o diesel e a nafta, as taxas 

de reação utilizadas neste trabalho foram as mesmas utilizadas por Mederos e 

Ancheyta (2007). 

 

3.3.3.1 Hidrodessulfurização 

 

 A reação ocorre entre os componentes sulfurados presentes na nafta e o 

hidrogênio. Ela pode ser representada da maneira simplificada a seguir: 

 

𝑅 = 𝑆 + 𝐻2    →    𝑅 + 𝐻2𝑆                                                                                                     (19) 

 

 A cinética de reação da hidrodessulfurização segue o modelo de Langmuir-

Hinshelwood, proposta por Korsten e Hoffmann (1996), e utilizada por Mederos e 

Ancheyta (2007), na forma apresentada a seguir, onde os compostos sulfurados e o 

hidrogênio possuem efeito positivo na adsorção no catalisador e o ácido sulfídrico atua 

como inibidor da reação. Ao ser formado no catalisador, o ácido sulfídrico ocupa os 

sítios ativos gerando uma competição com os reagentes, dificultando assim a 

adsorção dos reagentes e, por consequência, a reação. 

 

𝑟𝐻𝐷𝑆 = 𝐾𝐻𝐷𝑆

(𝐶𝑆
𝑆)(𝐶𝐻2

𝑆 )0,45

(1 + 𝐾𝐻2𝑆
𝑆 𝐶𝐻2𝑆

𝑆 )2
                                                                                               (20) 

 

Sendo: 

 

𝐾𝑗 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑗. 

 

 A constante de reação de hidrodessulfurização é mostrada a seguir: 

 

𝐾𝐻𝐷𝑆 = 𝑘𝐻𝐷𝑆,0. exp (−
𝐸𝑎𝐻𝐷𝑆

𝑅𝑇𝑆
)                                                                                               (21) 

 

Sendo: 
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𝑘𝑗,0 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑗; 

𝐸𝑎𝑗
= 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑗. 

 

Já a constante de adsorção do H2S é representada da seguinte forma: 

 

𝐾𝐻2𝑆 = 𝑘𝐻2𝑆,0. exp (−
∆𝐻𝑎𝑑𝑠𝐻2𝑆

𝑅𝑇𝑆
)                                                                                         (22) 

 

Sendo: 

 

∆𝐻𝑎𝑑𝑠𝐻2𝑆
= 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑠𝑟çã𝑜 𝑑𝑜 𝐻2𝑆. 

 

3.3.3.2 Hidrodesnitrogenação 

 

 A reação ocorre entre os componentes nitrogenados presentes na nafta e o 

hidrogênio. Ela pode ser representada da maneira simplificada a seguir: 

 

𝑅 ≡ 𝑁 + 𝐻2    →    𝑅 + 𝑁𝐻3                                                                                                   (23) 

 

 A reação de hidrodesnitrogenação é regida da seguinte maneira (MEDEROS e 

ANCHEYTA, 2007): 

 

𝑟𝐻𝐷𝑁 = 𝐾𝐻𝐷𝑁(𝐶𝑁
𝑆)1,5                                                                                                                 (24) 

 

Neste trabalho, como compostos de nitrogênio, são considerados apenas os 

não básicos. 

 A constante de reação de hidrodesnitrogenação é mostrada a seguir: 

 

𝐾𝐻𝐷𝑁 = 𝑘𝐻𝐷𝑁,0. exp (−
𝐸𝑎𝐻𝐷𝑁

𝑅𝑇𝑆
)                                                                                             (25) 
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3.3.3.3 Saturação das Olefinas 

 

 A reação ocorre entre os componentes olefínicos presentes na nafta e o 

hidrogênio. Ela pode ser representada da maneira simplificada a seguir: 

 

𝑂 + 𝐻2    →    𝑅                                                                                                                           (26) 

  

Sendo O um composto olefínico, com uma única dupla ligação que é quebrada 

através da reação com o hidrogênio formando um composto saturado. 

 A reação de saturação das olefinas é simples, sendo determinada por uma 

cinética de primeira ordem, como pode-se ver a seguir (MEDEROS e ANCHEYTA, 

2007). 

 

𝑟𝑆𝑂 = 𝐾𝑆𝑂𝐶𝑂
𝑆                                                                                                                                (27) 

 

 A constante de reação de saturação das olefinas pode ser definida da seguinte 

maneira: 

 

𝐾𝑆𝑂 = 𝑘𝑆𝑂,0. exp (−
𝐸𝑎𝑆𝑂

𝑅𝑇𝑆
)                                                                                                      (28) 

 

3.3.3.4 Dados Cinéticos do Modelo do Reator de Hidrotratamento de Nafta 

 

 A seguir, são apresentados os dados cinéticos referentes ao modelo do reator 

de hidrotratamento de nafta desenvolvido neste trabalho. 

 

Tabela 9 ‒ Dados cinéticos do modelo do reator de hidrotratamento de nafta (continua). 

Reação 𝑬𝒂 (𝑱/𝒎𝒐𝒍) 𝑲𝟎 ∆𝑯𝑹(𝑱/𝒎𝒐𝒍) 

HDS 99.000 8,57 x 1010 cm3 g-1s-1 (cm3mol-1)0.45 -50.000 

H2S - 41.770 cm3mol-1 2.761 

HDN 800 1,780 x 103 s-1 (wt%)-0,5  -10.425 
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Saturação de 
Olefinas 

9.800 6,0 cm3 g-1s-1 -3.542 

Fonte: Bhaskar, et al. (2004) e Mederos e Ancheyta (2007). Adaptado. 

 

Devido à escassez de dados cinéticos referentes às reações de HDS, HDN e 

SO ocorridas no HDT de nafta, os valores de Ea e K0 disponíveis em Bhaskar, et al. 

(2004) e Mederos e Ancheyta (2007), referentes ao HDT de diesel, foram adaptados 

para a utilização na modelagem dos reatores de HDT de nafta desenvolvidos neste 

trabalho. Essa adaptação se mostrou pertinente, tendo em vista a semelhança entre 

os tipos de reações e a existência dos mesmos contaminantes no diesel e na nafta. 

 Com o auxílio da Tabela 9, pode-se observar que as reações que ocorrem no 

reator de hidrotratamento de nafta são altamente exotérmicas e fazem com que a 

temperatura interna se eleve bastante. Para controlar a temperatura dos reatores de 

hidrotratamento de nafta, são utilizados os resfriamentos bruscos por meio de injeção 

de fluxo de hidrogênio a temperatura relativamente baixa, evitando, assim, o 

aquecimento excessivo e preservando o catalisador. 

 

3.3.4 Modelo da Zona de Resfriamento (Quench) 

 

 Esta seção determina os balanços de massa e de energia referentes ao modelo 

do ponto de quench. São nesses pontos que ocorrem a adição de uma corrente de 

resfriamento de hidrogênio a temperatura relativamente baixa com a finalidade de 

diminuir bruscamente a temperatura de entrada dos leitos, favorecendo as reações de 

hidrotratamento que são altamente exotérmicas e preservando a atividade do reator, 

prolongando o seu tempo de vida útil. 

A Figura 14 ilustra de maneira simples em qual região ocorre o quench. 
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Figura 14 ‒ Representação simplificada de um ponto de quench. 
Fonte: Neto (2013, adaptado). 

 

3.3.4.1 Balanço de Massa 

 

 O balanço de massa, de acordo com o esquema representado anteriormente 

(Figura 14), leva em consideração apenas a fase gasosa. Ele descreve a mistura entre 

a corrente de nafta a ser tratada e produtos (gout), e a corrente de quench (q), 

composta apenas por hidrogênio, resultando na corrente de mistura (gin). 

 

𝑔𝑖𝑛 = 𝑔𝑜𝑢𝑡 + 𝑞                                                                                                                           (29) 

 

3.3.4.2 Balanço de Energia 

 

 O balanço do ponto de quench deve levar em conta a presença dos diferentes 

componentes estudados. Os balanços de energia desses pontos possuem a seguinte 

forma: 

 

∑ (∫ 𝑔𝑜𝑢𝑡𝑐𝑝𝑖
𝐺 𝑑𝑇

𝑇𝑖𝑛

𝑇𝑜𝑢𝑡

)

𝑖

+ ∫ 𝑞𝑐𝑝
𝑞𝑑𝑇 = 0                                                                                        (30)

𝑇𝑖𝑛

𝑇𝑞
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Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂; 

𝑐𝑝𝑖
𝐺 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎; 

𝑇𝑞 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐ℎ; 

𝑐𝑝
𝑞 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐ℎ. 

 

 O Tin, como mostra a Figura 14, é a temperatura do ponto de quench após a 

mistura das correntes de carga e de quench. 

 Os cálculos dos cp dos componentes presentes nas zonas de quench levam em 

consideração a temperatura em que eles se encontram e podem ser calculados por 

meio da seguinte forma: 

 

𝑐𝑝𝑖
𝐺 (𝑇) = 𝑎 + 𝑏𝑇                                                                                                                        (31) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

 

 Para a utilização da equação 31, devem-se assumir os componentes como 

gases ideais, ou seja, não interagem0 entre si. Essa aproximação pode ser justificada 

pelo fato das reações ocorrerem apenas na superfície do catalisador, ou seja, na fase 

sólida. 

 A seguir são disponibilizados os parâmetros a e b para o cálculo do cp dos 

componentes presentes nas reações, bem como as suas faixas de temperatura onde 

são considerados válidos. 

 

Tabela 10 ‒ Parâmetros para cálculos do cp dos componentes (continua). 

Componente Fórmula 

𝒂  

(𝑱𝒎𝒐𝒍−𝟏𝑲−𝟏) 
𝟏𝟎𝟐𝒃(𝑱𝒎𝒐𝒍−𝟏𝑲−𝟐) 𝑻(𝑲) 
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Hidrogênio H2 26,879 0,435 273-3800 

Ácido sulfídrico H2S 29,582 1,309 273-3800 

Amônia NH3 24,619 3,75 300-3800 

Tiofeno* C4H4S 65,3 7,75 400-1000 

Piridina* C5H5N 20,2 21,55 400-1000 

n-buteno C4H8 6.904 32,226 273-1500 

Fonte: Sandler (2006). (*) Dean (1999). 

 

 O hidrogênio é reagente, o ácido sulfídrico é o produto da HDS e a amônia é 

produto da HDN. O tiofeno representa os compostos sulfurados (S) que reagem na 

HDS. A piridina representa os compostos nitrogenados (N) que reagem na HDN e o 

n-buteno representa os compostos olefínicos (O) que são saturados. 

 

3.4 SIMULAÇÃO DOS MODELOS  

 

 Os sistemas de equações dos modelos dos reatores de diolefinas e de 

hidrotratamento de nafta desenvolvidos neste trabalho foram implementados no 

programa MATLAB®. As equações dos balanços de massa e energia se apresentam, 

em geral, como equações diferenciais parciais, dependendo do tempo e do 

comprimento dos reatores de diolefinas e de hidrotratamento de nafta.  

O MATLAB®, como muitos outros programas de solução de equações 

diferenciais, soluciona equações ordinárias, ou seja, realizam a integração de apenas 

uma variável. Para contornar esta situação, se faz necessário transformar as 

equações diferenciais parciais e ordinárias. Para isso, foi utilizado o método das linhas 

que transforma a derivada de uma variável em diferenças finitas. Como este trabalho 

possui uma abordagem dinâmica dos fenômenos que ocorrem nos reatores, foi 

aplicado o método das linhas às variáveis espaciais. Nesse caso, foi aplicada a técnica 

de diferenças finitas do tipo Backward que leva em consideração a diferença da 

variável entre um ponto de referência e um ponto anterior a este. Ao aplicar o método 
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das linhas às equações, os domínios dos reatores de diolefinas de hidrotratamento de 

nafta foram discretizados em intervalos. 

 Com os modelos discretizados, todas as equações foram transformadas em 

diferenciais ordinárias. Então, puderam ser resolvidas por uma função de solução de 

equações diferenciais do MATLAB®.  A função utilizada foi a ode15s, que soluciona 

as equações pelo método Numerical Differentiation Formula (NDF). Ela é comumente 

utilizada em casos em que a função ode45 possui uma resposta lenta, ineficiente, ou 

o problema em questão é do tipo stiff (rígido), ou seja, problemas que devem ter passo 

de integração pequeno, sob o risco de se ter um problema instável. Problemas do tipo 

stiff são muito comuns em problemas que descrevem situações reais, por isso, o uso 

da função ode15s neste trabalho foi exitoso. 

Colnago (2012) utilizou, em seu trabalho, o integrador stiff ode15s para a 

solução da equação Burgers utilizada para descrever problemas de propagação de 

ondas não-lineares. 

 Nas próximas seções, serão mostrados a aplicação desses métodos de 

resolução supracitados nas equações dos balanços de massa e energia dos reatores 

de diolefinas e de hidrotratamento de nafta. 

 

3.4.1 Reator de Conversão de Diolefinas 

 

 Esta seção explica a aplicação dos métodos numéricos que auxiliaram na 

solução das equações dos balanços de massa e de energia do reator de conversão 

de diolefinas. 

 

3.4.1.1 Discretização do Modelo do Reator de Conversão de Diolefinas 

 

 Como já foi mencionado anteriormente, a discretização do domínio pelo método 

das linhas foi utilizada para tornar possível a resolução das equações de balanço de 

massa e energia. Na discretização dos modelos, k é o contador do tempo e n o 

contador de nós do eixo z, referente ao comprimento do reator de conversão de 

diolefinas. 
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 A seguir serão apresentadas as equações discretizadas provenientes dos 

modelos apresentados na seção 2.2., referentes ao modelo do reator de conversão 

de diolefinas. 

 

Balanço de Massa 

 

Fase Gasosa. 

 

𝜀𝐺

𝑅𝑇𝐺

𝜕𝑝𝐻2

𝐺

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝑅𝑇𝐺
[
𝑝𝐻2,𝑘,𝑛

𝐺 − 𝑝𝐻2,𝑘,𝑛−1
𝐺

∆𝑧
] − 𝑘𝐻2

𝐿 𝑎𝐿 (
𝑝𝐻2,𝑘,𝑛

𝐺

𝐻𝐻2

− 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝐿 )                         (32) 

 

Fase Líquida. 

 

𝜀𝐿

𝜕𝐶𝐻2

𝐿

𝜕𝑡
= −𝑢𝐿 [

𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝐿 − 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛−1

𝐿

∆𝑧
] + 𝑘𝐻2

𝐿 𝑎𝐿 (
𝑝𝐻2,𝑘,𝑛

𝐺

𝐻𝐻2

− 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝐿 )

− 𝑘𝐻2

𝑆 𝑎𝑆(𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝐿 − 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛

𝑆 )                                                                           (33) 

 

𝜀𝐿

𝜕𝐶𝑖
𝐿

𝜕𝑡
= −𝑢𝐿 [

𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝐿 − 𝐶𝑖,𝑘,𝑛−1

𝐿

∆𝑧
] − 𝑘𝑖

𝑆𝑎𝑆(𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝐿 − 𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 )                                                  (34) 

 
Sendo: 

 
𝑖 = 𝐷 𝑒 𝑂 

 

Fase Sólida. 

 

𝜀𝑝(1−∈)
𝜕𝐶𝑖

𝑆

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖

𝑆𝑎𝑆(𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝐿 − 𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 ) ± 𝜌𝐵𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷,𝑘,𝑛
𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)                                   (35) 

 
Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 
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Balanço de Energia 

 

Fase Líquida 

 

𝜀𝐿𝜌𝐿𝑐𝑝𝐿

𝜕𝑇𝐿

𝜕𝑡
= −𝑢𝐿𝜌𝐿𝑐𝑝𝐿 [

𝑇𝐿,𝑘,𝑛 − 𝑇𝐿,𝑘,𝑛−1

∆𝑧
] − ℎ𝐿𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐿,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)                           (36) 

 

Fase Sólida 

 

(1−∈)𝜌𝑆𝑐𝑝𝑆

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
= ℎ𝐿𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐿,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛) + 𝜌𝐵𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷,𝑘,𝑛

𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)(−∆𝐻𝑅𝑆𝐷
)        (37) 

 

Taxa de Reação 

 

𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷,𝑘,𝑛
𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛) = 𝐾𝑆𝐷,𝑘,𝑛𝐶𝐷,𝑘,𝑛

𝑆                                                                                      (38) 

 

𝐾𝑆𝐷,𝑘,𝑛 = 𝑘𝑆𝐷,0. exp (−
𝐸𝑎𝑆𝐷

𝑅𝑇𝑆,𝑘,𝑛
)                                                                                            (39) 

 

3.4.1.2 Solução das EDOs de Balanço do Reator de Conversão de Diolefinas 

 

 Nesta seção, os termos dinâmicos das equações dos balanços do reator de 

conversão de diolefinas são isolados para que seja possível a aplicação da função de 

solução de EDOs. A seguir, serão apresentadas as equações dos balanços de massa 

e energia prontas para serem implementadas no MATLAB® e solucionadas pela 

função ode15s. 

 

Balanço de Massa 

 

Fase Gasosa  

 

𝜕𝑝𝐻2

𝐺

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝜀𝐺
[
𝑝𝐻2,𝑘,𝑛

𝐺 − 𝑝𝐻2,𝑘,𝑛−1
𝐺

∆𝑧
] −

𝑅𝑇𝐺

𝜀𝐺
𝑘𝐻2

𝐿 𝑎𝐿 (
𝑝𝐻2,𝑘,𝑛

𝐺

𝐻𝐻2

− 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝐿 )                            (40) 
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Fase Líquida 

 

𝜕𝐶𝐻2

𝐿

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐿

𝜀𝐿
[
𝐶𝐻2,𝑘,𝑛

𝐿 − 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛−1
𝐿

∆𝑧
] +

𝑘𝐻2

𝐿 𝑎𝐿

𝜀𝐿
(

𝑝𝐻2,𝑘,𝑛
𝐺

𝐻𝐻2

− 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝐿 )

−
𝑘𝐻2

𝑆 𝑎𝑆

𝜀𝐿
(𝐶𝐻2,𝑘,𝑛

𝐿 − 𝐶𝐻2,𝑘,𝑛
𝑆 )                                                                          (41) 

 

𝜕𝐶𝑖
𝐿

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐿

𝜀𝐿
[
𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝐿 − 𝐶𝑖,𝑘,𝑛−1
𝐿

∆𝑧
] −

𝑘𝑖
𝑆𝑎𝑆

𝜀𝐿
(𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝐿 − 𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝑆 )                                                     (42) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐷 𝑒 𝑂 

 

Fase Sólida 

 

𝜕𝐶𝑖
𝑆

𝜕𝑡
=

1

𝜀𝑝(1−∈)
[𝑘𝑖

𝑆𝑎𝑆(𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝐿 − 𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 ) ± 𝜌𝐵𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷,𝑘,𝑛
𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)]                                (43) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 

 

Balanço de Energia 

 

Fase Líquida 

 

𝜕𝑇𝐿

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐿

𝜀𝐿
[
𝑇𝐿,𝑘,𝑛 − 𝑇𝐿,𝑘,𝑛−1

∆𝑧
] −

ℎ𝐿𝑆𝑎𝑆

𝜀𝐿𝜌𝐿𝑐𝑝𝐿
(𝑇𝐿,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)                                               (44) 
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Fase Sólida 

 

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
=

1

(1−∈)𝜌𝑆𝑐𝑝𝑆
[ℎ𝐿𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐿,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛) + 𝜌𝐵𝑟𝑆𝐷(𝐶𝐷,𝑘,𝑛

𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)(−∆𝐻𝑅𝑆𝐷
)]      (45) 

 

3.4.1.3 Condições Iniciais e de Contorno 

 

 Esta seção expõe as condições iniciais e de contorno de todos os componentes 

presentes nas fases consideradas na modelagem e simulação do reator de conversão 

de diolefinas. 

 

Condições Iniciais 

 

Como condição inicial, o reator está completamente ocupado por hidrogênio e 

nafta com as diolefinas a serem convertidas em olefinas e as olefinas pré-existentes. 

Na carga de alimentação, tem-se apenas a presença de diolefinas e olefinas pré-

existentes na fase líquida. As temperaturas das fases líquida e sólida são a mesma 

de operação do reator (T0). 

 

𝑡 = 0 

 
 𝑧 = 0 

 

𝑝𝐻2

𝐺 = 𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                                                       

𝐶𝑖
𝐿 = (𝐶𝑖

𝐿)0                                              𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 

𝐶𝑖
𝑆 = 0                                                      𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 

𝑇𝐿 = 𝑇0 

𝑇𝑆 = 𝑇0 

 

 0 < 𝑧 < 𝐿𝑇 

 

𝑝𝐻2

𝐺 = 𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                                                       
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𝐶𝑖
𝐿 = (𝐶𝑖

𝐿)0                                              𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 

𝐶𝐻2

𝑆 = (𝐶𝐻2

𝑆 )0                                                                                               

𝐶𝑖
𝑆 = 0                                                            𝑖 =  𝐷 𝑒 𝑂 

𝑇𝐿 = 𝑇0 

𝑇𝑆 = 𝑇0 

 
Condições de Contorno 

 

Como condição de contorno, a pressão de entrada do hidrogênio é a mesma 

de operação do reator (PTotal) e a carga de alimentação entra no reator com apenas 

olefinas pré-existentes e diolefinas na fase líquida. As temperaturas das fases líquida 

e sólida são a mesma de operação do reator. 

 

𝑡 > 0 

 

 𝑧 = 0 

 

𝑝𝐻2

𝐺 = 𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                                                       

𝐶𝑖
𝐿 = (𝐶𝑖

𝐿)0                                              𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 

𝐶𝑖
𝑆 = 0                                                      𝑖 = 𝐻2, 𝐷 𝑒 𝑂 

𝑇𝐿 = 𝑇0 

𝑇𝑆 = 𝑇0 

 

3.4.1.4 Estrutura dos Pontos Discretos e Parâmetros do Reator de Conversão de          

Diolefinas 

 

 O reator de conversão de diolefinas foi estruturado em 31 pontos. Bhaskar, et 

al. (2004) afirmaram que os reatores industriais de hidrotratamento vão de 10 a 25 m 

de comprimento. O comprimento total do reator de conversão de diolefinas (LT) 

considerado neste trabalho é de 7,5 m. Devido à alta velocidade da reação de 

conversão das diolefinas em olefinas, o comprimento do reator é menor em relação 

às dimensões dos reatores de hidrotratamento de nafta. O primeiro ponto representa 
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a alimentação do reator e os demais 30 pontos representam o leito catalítico, no qual 

o último ponto representa a saída do reator. O intervalo entre os pontos do reator (∆z) 

pode ser determinado através da seguinte forma: 

 

∆𝑧 =
𝐿𝑇

𝑛 − 1
                                                                                                                                 (46) 

 

 Considerando a dimensão do reator de conversão de diolefinas e o número de 

pontos discretos do domínio do reator, tem-se ∆z = 25 cm. Com este nível de 

discretização utilizado neste trabalho são necessários apenas cinco segundos de 

simulação para a obtenção dos resultados apresentados. Uma maior quantidade de 

pontos no domínio do reator forneceria apenas um resultado com maior resolução, 

porém com um aumento excessivo do custo computacional, retardando muito a 

liberação dos resultados das variáveis acompanhadas, de modo que para um ∆z = 5 

cm seriam necessárias várias horas de simulação. 

 Ao todo, na modelagem e simulação do reator de conversão de diolefinas, são 

estudadas nove variáveis. A Tabela 11 lista todas elas. 

 

Tabela 11 ‒ Variáveis estudadas no reator de conversão de diolefinas (continua). 

Fase Variável 
Sequência de 

Simulação 

Sólida 

Temperatura 1 

Concentração de Hidrogênio 2 

Concentração de Diolefinas 3 

Concentração de Olefinas 4 

Líquida 

Temperatura 5 

Concentração de Hidrogênio 6 

Concentração de Diolefinas 7 
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Concentração de Olefinas 8 

Gasosa Pressão Parcial de Hidrogênio 9 

 

 Em cada ponto do comprimento do reator, representado pelo eixo z, são 

calculadas todas as variáveis estudadas na ordem proposta pela Tabela 11. Após o 

cálculo de todas elas em um determinado ponto, o programa passa para o ponto 

seguinte, para calcular todas elas novamente e assim ele segue até atingir o último 

ponto do reator. Ao término do cálculo do valor das variáveis em todos os pontos do 

reator em um passo de tempo, representado pelo índice k, o programa avança um 

passo no tempo, retornando ao primeiro ponto e repetindo todo o processo realizado 

anteriormente.  

 O programa desenvolvido neste trabalho calcula os valores das variáveis 

seguindo o método das diferenças finitas do tipo explícito, ou seja, utiliza dados da 

variável em um passo de tempo atual (k) para calcular o valor dessa mesma variável 

no passo de tempo futuro (k+1). 

A Tabela 12 apresenta todos os dados operacionais utilizados na simulação do 

reator de conversão de diolefinas. 

 

Tabela 12 ‒ Parâmetros operacionais do reator de conversão de diolefinas. 

Parâmetros Valor 

Comprimento do Reator (m) 7,50 

Diâmetro do Reator (m) 2,00 

Pressão (MPa) 3,9 

Temperatura de Alimentação (K) 453 

Vazão de Alimentação (m3/d) 3000 

Razão H2/Nafta (Nm3/m3) 763 

Diâmetro do catalisador (m) 2,54 x 10-3 

Fonte: Mederos e Ancheyta (2007), Bhaskar, et al. (2004). Valores adaptados. 
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 Os valores apresentados na Tabela 12 foram adaptados tomando como base 

os trabalhos utilizados como fontes, devido às diferenças entre os processos de HDT 

de diesel, apresentado pelas fontes utilizadas para a construção da tabela, e HDT de 

nafta. 

 As fórmulas utilizadas para calcular os demais parâmetros utilizados, bem 

como coeficientes, correlações e demais estão disponíveis no anexo deste trabalho. 

 

3.4.2 Reator de Hidrotratamento de Nafta 

 

Esta seção irá explicar a aplicação dos métodos numéricos que foram utilizados 

na solução das equações dos balanços de massa e de energia dos modelos dos 

reatores de hidrotratamento de nafta. 

 

3.4.2.1 Discretização do Modelo dos Reatores de Hidrotratamento de Nafta 

 

De acordo com o que já foi dito anteriormente, a discretização do domínio dos 

reatores de hidrotratamento de nafta pelo método das linhas foi necessária para tornar 

possível a resolução das equações de balanço de massa e energia pelo programa 

utilizado. Na discretização dos modelos, k é o contador do tempo e n o contador de 

nós do eixo z, referente ao comprimento dos reatores de hidrotratamento de nafta. 

 A seguir serão apresentadas as equações discretizadas provenientes dos 

modelos apresentados na seção 2.3., referentes ao modelo dos reatores de 

hidrotratamento de nafta. 

 

Balanço de Massa 

 

Fase Gasosa 

 

𝜀𝐺

𝑅𝑇𝐺,𝑘,𝑛

𝜕𝑝𝑖
𝐺

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝑅𝑇𝐺,𝑘,𝑛
[
𝑝𝑖,𝑘,𝑛

𝐺 − 𝑝𝑖,𝑘,𝑛−1
𝐺

∆𝑧
] − 𝑘𝑖

𝐺𝑎𝑆 (
𝑝𝑖,𝑘,𝑛

𝐺

𝑅𝑇𝐺,𝑘,𝑛
− 𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 )                         (47) 
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Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁𝑒 𝑂 

 

Fase Sólida 

 

𝜀𝑝(1−∈)
𝜕𝐶𝑖

𝑆

𝜕𝑡
= 𝑘𝑖

𝐺𝑎𝑆 (
𝑝𝑖,𝑘,𝑛

𝐺

𝑅𝑇𝐺,𝑘,𝑛
− 𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 ) ± 𝜌𝐵 ∑ 𝑟𝑗(𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)

𝑗

                         (48) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑗 = 𝐻𝐷𝑆, 𝐻𝐷𝑁 𝑒 𝑆𝑂 

 

Balanço de Energia 

 

Fase Gasosa 

 

𝜀𝐺𝜌𝐺𝑐𝑝𝐺

𝜕𝑇𝐺

𝜕𝑡
= −𝑢𝐺𝜌𝐺𝑐𝑝𝐺 [

𝑇𝐺,𝑘,𝑛 − 𝑇𝐺,𝑘,𝑛−1

∆𝑧
] − ℎ𝐺𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐺,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)                      (49) 

 

Fase Sólida 

 

(1−∈)𝜌𝑆𝑐𝑝𝑆

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
= ℎ𝐺𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐺,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛) + 𝜌𝐵 ∑ 𝑟𝑗(𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛) (−∆𝐻𝑅𝑗
)

𝑗

     (50) 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑗 = 𝐻𝐷𝑆, 𝐻𝐷𝑁 𝑒 𝑆𝑂 
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Taxas de Reação 

 

Hidrodessulfurização 

 

𝑟𝐻𝐷𝑆 = 𝐾𝐻𝐷𝑆

(𝐶𝑆,𝑘,𝑛
𝑆 )(𝐶𝐻2,𝑘,𝑛

𝑆 )0,45

(1 + 𝐾𝐻2𝑆,𝑘,𝑛
𝑆 𝐶𝐻2𝑆,𝑘,𝑛

𝑆 )2
                                                                                    (51) 

 

𝐾𝐻𝐷𝑆,𝑘,𝑛 = 𝑘𝐻𝐷𝑆,0. exp (−
𝐸𝑎𝐻𝐷𝑆

𝑅𝑇𝑆,𝑘,𝑛
)                                                                                       (52) 

 

𝐾𝐻2𝑆,𝑘,𝑛 = 𝑘𝐻2𝑆,0. exp (−
∆𝐻𝑎𝑑𝑠𝐻2𝑆

𝑅𝑇𝑆,𝑘,𝑛
)                                                                                    (53) 

 

Hidrodesnitrogenação 

 

𝑟𝐻𝐷𝑁 = 𝐾𝐻𝐷𝑁(𝐶𝑁,𝑘,𝑛
𝑆 )

1,5
                                                                                                           (54) 

 

𝐾𝐻𝐷𝑁 = 𝑘𝐻𝐷𝑁,0. exp (−
𝐸𝑎𝐻𝐷𝑁

𝑅𝑇𝑆,𝑘,𝑛
)                                                                                           (55) 

 

Saturação de Olefinas 

 

𝑟𝑆𝑂 = 𝐾𝑆𝑂,𝑘,𝑛𝐶𝑂,𝑘,𝑛
𝑆                                                                                                                      (56) 

 

𝐾𝑆𝑂,𝑘,𝑛 = 𝑘𝑆𝑂,0. exp (−
𝐸𝑎𝑆𝑂

𝑅𝑇𝑆,𝑘,𝑛
)                                                                                            (57) 

 

 

3.4.2.2 Solução das EDOs de Balanço do Reator de Hidrotratamento de Nafta 

 

Nesta seção, os termos dinâmicos das equações dos balanços dos reatores de 

hidrotratamento de nafta são isolados para que seja possível a aplicação da função 

de solução de EDOs. A seguir, serão apresentadas as equações dos balanços de 
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massa e energia prontas para serem implementadas no MATLAB® e solucionadas 

pela função ode15s. 

 

Balanço de Massa 

 

Fase Gasosa 

 

𝜕𝑝𝑖
𝐺

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝜀𝐺
[
𝑝𝑖,𝑘,𝑛

𝐺 − 𝑝𝑖,𝑘,𝑛−1
𝐺

∆𝑧
] −

𝑘𝑖
𝐺𝑎𝑠

𝜀𝐺
(𝑝𝑖,𝑘,𝑛

𝐺 − 𝑅𝑇𝐺,𝑘,𝑛𝐶𝑖,𝑘,𝑛
𝑆 )                                       (58) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

 

Fase Sólida 

 

𝜕𝐶𝑖
𝑆

𝜕𝑡
=

𝑘𝑖
𝐺𝑎𝑆

𝜀𝑝(1−∈)
(

𝑝𝑖,𝑘,𝑛
𝐺

𝑅𝑇𝐺,𝑘,𝑛
− 𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 ) ±
𝜌𝐵

𝜀𝑝(1−∈)
∑ 𝑟𝑗(𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)

𝑗

                       (59) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑗 = 𝐻𝐷𝑆, 𝐻𝐷𝑁 𝑒 𝑆𝑂 

 

Balanço de Energia 

 

Fase Gasosa 

 

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
= −

𝑢𝐺

𝜀𝐺
[
𝑇𝐺,𝑘,𝑛 − 𝑇𝐺,𝑘,𝑛−1

∆𝑧
] −

ℎ𝐺𝑆𝑎𝑆

𝜀𝐺𝜌𝐺𝑐𝑝𝐺
(𝑇𝐺,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)                                            (60) 
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Fase Sólida 

 

𝜕𝑇𝑆

𝜕𝑡
=

1

(1−∈)𝜌𝑆𝑐𝑝𝑆
[ℎ𝐺𝑆𝑎𝑆(𝑇𝐺,𝑘,𝑛 − 𝑇𝑆,𝑘,𝑛) + 𝜌𝐵 ∑ 𝑟𝑗(𝐶𝑖,𝑘,𝑛

𝑆 , … , 𝑇𝑆,𝑘,𝑛)(−∆𝐻𝑅𝑗
)

𝑗

]   (61) 

 

Sendo: 

 

𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑗 = 𝐻𝐷𝑆, 𝐻𝐷𝑁 𝑒 𝑆𝑂 

 

3.4.2.3 Condições Iniciais e de Contorno 

 

Esta seção expõe as condições iniciais e de contorno de todos os componentes 

presentes nas fases consideradas na modelagem e simulação dos reatores de 

hidrotratamento de nafta. 

 

Condições Iniciais 

 

Como condição inicial, os reatores de hidrotratamento de nafta estão 

completamente ocupados por hidrogênio e nafta com todos os seus componentes a 

serem hidrotratados. Na carga de alimentação, tem-se a presença dos componentes 

da nafta a serem hidrotratados juntamente com hidrogênio, na fase gasosa. As 

temperaturas das fases líquida e sólida são a mesma de operação do reator (T0). 

 

𝑡 = 0 

 
 𝑧 = 0 

 

𝑝𝑖
𝐺 = (𝑝𝑖

𝐺)0                                          𝑖 = 𝐻2, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑝𝑖
𝐺 = 0                                                    𝑖 = 𝐻2𝑆 𝑒 𝑁𝐻3 

𝐶𝑖
𝑆 = 0                               𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑇𝐺 = 𝑇0 

𝑇𝑆 = 𝑇0 
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 0 < 𝑧 < 𝐿𝑇 

 

𝑝𝑖
𝐺 = (𝑝𝑖

𝐺)0                                          𝑖 = 𝐻2, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑝𝑖
𝐺 = 0                                                    𝑖 = 𝐻2𝑆 𝑒 𝑁𝐻3 

𝐶𝑖
𝑆 = 0                               𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑇𝐺 = 𝑇0 

𝑇𝑆 = 𝑇0 

 

Condições de Contorno 

 

Como condição de contorno, a pressão de entrada do hidrogênio é a mesma 

de operação dos reatores de hidrotratamento de nafta (PTotal) e a carga de alimentação 

entra no primeiro reator, com todos os componentes da nafta a serem hidrotratados, 

na fase gasosa. As temperaturas das fases gasosa e sólida são a mesma de operação 

do reator. 

 

𝑡 > 0 

 

 𝑧 = 0 

 

𝑝𝑖
𝐺 = (𝑝𝑖

𝐺)0                                          𝑖 = 𝐻2, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑝𝑖
𝐺 = 0                                                    𝑖 = 𝐻2𝑆 𝑒 𝑁𝐻3 

𝐶𝑖
𝑆 = 0                               𝑖 = 𝐻2, 𝐻2𝑆, 𝑁𝐻3, 𝑆, 𝑁 𝑒 𝑂 

𝑇𝐺 = 𝑇0 

𝑇𝑆 = 𝑇0 

 

3.4.2.4 Estrutura dos Pontos Discretos e Parâmetros dos Reatores de HDT de Nafta 

 

O sistema composto pelos dois reatores de hidrotratamento de nafta foi 

estruturado em 41 pontos. Bhaskar, et al. (2004) afirmam que os reatores industriais 

de hidrotratamento costumam possuir dimensões que vão de 10 a 25 m de 

comprimento. O comprimento do primeiro reator foi LR1=1.458 cm e o comprimento do 

segundo reator foi LR2=1.782 cm. Desse modo, o comprimento total dos reatores de 
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hidrotratamento de nafta considerado neste trabalho é LT=3.240 cm. O primeiro reator 

possui 45% do comprimento total e o segundo reator possui 55% do comprimento 

total. O primeiro ponto representa a alimentação do sistema. Do ponto 2 ao ponto 10 

está constituído o primeiro leito do primeiro reator. O segundo leito do primeiro reator 

vai do ponto 11 ao 19. O primeiro leito do segundo reator vai do ponto 20 ao ponto 30 

e o segundo leito do segundo reator vai do ponto 31 ao ponto 41. O intervalo entre os 

pontos do reator (∆z) pode ser obtido da mesma forma que foi feito no reator de 

conversão de diolefinas, de acordo com a equação 46. 

A seguir, é apresentado um esquema ilustrativo da disposição dos pontos dos 

reatores de hidrotratamento de nafta. 

 

 

Figura 15 ‒ Estrutura dos pontos do domínio dos reatores de HDT de nafta. 
 

 Considerando a dimensão total dos dois reatores de hidrotratamento de nafta 

e o número de pontos discretos do domínio do reator, tem-se ∆z = 81 cm. Com este 

nível de discretização utilizado neste trabalho são necessários apenas 40 segundos 

de simulação para a obtenção dos resultados apresentados. Uma maior quantidade 

de pontos no domínio dos reatores acarretaria apenas um resultado com maior 

resolução e um aumento excessivo do custo computacional, retardando muito a 

liberação dos resultados das variáveis acompanhadas, de modo que para um ∆z = 10 

cm seriam necessárias várias horas de simulação. 

Ao todo, na modelagem e simulação dos reatores de hidrotratamento de nafta, 

são estudadas 14 variáveis. A Tabela 13 lista todas elas de acordo com as suas fases. 
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Tabela 13 ‒ Variáveis estudadas nos reatores de hidrotratamento de nafta. 

Fase Variável 
Sequência de 

Simulação 

Sólida 

Temperatura 1 

Concentração de S 2 

Concentração de H2 3 

Concentração de H2S 4 

Concentração de N 5 

Concentração de O 6 

Concentração de NH3 7 

Gasosa 

Pressão Parcial de S 8 

Pressão Parcial de H2 9 

Pressão Parcial de H2S 10 

Pressão Parcial de N 11 

Pressão Parcial de O 12 

Pressão Parcial de NH3 13 

Temperatura 14 

 

 Em cada ponto do comprimento do reator, representado pelo eixo z, são 

calculadas todas as variáveis estudadas na ordem proposta pela Tabela 13. Após o 

cálculo de todas elas em um determinado ponto do comprimento do reator, o programa 

passa para o ponto seguinte, para calcular todas elas novamente e assim ele segue 

até atingir o último ponto do reator. Ao término do cálculo do valor das variáveis em 

todos os pontos do reator em um passo de tempo, representado pelo índice k, o 
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programa avança um passo no tempo, retornando ao primeiro ponto e repetindo todo 

o processo realizado anteriormente.  

 O programa desenvolvido neste trabalho calcula os valores das variáveis 

seguindo o método das diferenças finitas do tipo explícito, ou seja, utiliza dados da 

variável em um passo de tempo atual (k) para calcular o valor dessa mesma variável 

no passo de tempo futuro (k+1). 

 A Tabela 14 apresenta todos os dados operacionais utilizados na simulação 

dos reatores de hidrotratamento de nafta. 

 

Tabela 14 ‒ Parâmetros operacionais dos reatores de hidrotratamento de nafta. 

Parâmetros Valor 

Comprimento Combinado dos 

Reatores (m) 
32,40 

Diâmetro dos Reatores (m) 3,50 

Pressão (MPa) 3,6 

Temperatura de Alimentação (K) 573 

Vazão de Alimentação (m3/d) 3000 

Vazão Quench 1 (Nm3/h) 26027 

Vazão Quench 2 (Nm3/h) 23530 

Vazão Quench 3 (Nm3/h) 16104 

Temperatura dos Quenchs (K) 365 

Razão H2/Nafta (Nm3/m3) 763 

Diâmetro do catalisador (m) 1,59 x 10-3 

Fonte: Mederos e Ancheyta (2007), Bhaskar, et al. (2004). Valores adaptados. 

 

Os valores mostrados na Tabela 14 foram adaptados tomando como base os 

trabalhos utilizados como fontes, devido às diferenças entre os processos de HDT de 
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diesel, apresentado pelas fontes utilizadas para a construção da tabela, e HDT de 

nafta e à escassez de dados específicos a este processo. 

 As fórmulas utilizadas para calcular os demais parâmetros utilizados estão 

disponíveis no anexo deste trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADOS PARA NAFTA DO PETRÓLEO TIPO 1 

 

 Foi simulado um primeiro tipo de nafta para que fossem observadas as 

respostas dos programas desenvolvidos. A nafta do tipo 1 é caracterizada por um 

menor nível de componentes a serem hidrotratados em relação à nafta do tipo 2. 

A seguir, a Tabela 15 apresenta as características da nafta do tipo 1 a ser 

hidrotratada: 

 

Tabela 15 ‒ Características da nafta de alimentação do tipo 1. 

Carga UDA UCR Combinada 

Porcentagem na composição da 
mistura (vol)% 

45 55  100 

Densidade (20/4°C) 0,79 0,72 0,75 

°API 47 65 57 

Massa molecular (g/mol) 120 120 120 

Ponto de Ebulição Médio (K) 195 160 195 

Enxofre (massa)% 0,08 0,30 0,20 

Nitrogênio (wppm) 2,4 149 83,0 

Olefinas (massa/vol)% 0 36,4 20,0 

Diolefinas (massa/vol)% 0 7,3 4,0 

Fonte: Mederos e Ancheyta (2007), Bhaskar, et al. (2004). Valores adaptados. 

 

 Como pode-se observar na Tabela 15, a carga da nafta do tipo 1 possui um 

equilíbrio entre as correntes da UDA e UCR. Observa-se que os teores de S, N, O e 

D são maiores na corrente da UCR. 

Nas seções seguintes, estão disponíveis os resultados referentes às 

simulações do reator de conversão de diolefinas e dos reatores de hidrotratamento da 

nafta do tipo 1 para todas as variáveis estudadas em cada reator. 
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4.1.1 Reator de Conversão de Diolefinas 

 

Nesta seção, encontram-se todos os resultados na forma de gráficos de 

superfícies para as variáveis estudadas no reator de conversão de diolefinas para a 

nafta do tipo 1. 

 

 

Figura 16 ‒ Temperatura da fase sólida do reator de 
conversão de diolefinas no caso 1. 

 

A temperatura da fase sólida do reator de conversão de diolefinas, mostrado 

na Figura 16, se eleva bastante devido à exotermicidade da reação de conversão das 

diolefinas em olefinas, que ocorre nesta fase, atingindo o valor máximo de 500 K na 

saída do reator, representando um aumento de 47 K na temperatura desde a entrada 

até a saída. A temperatura é mais baixa no início do reator devido a temperatura de 

alimentação de 453 K que resfria o reator no seu início, controlando a sua temperatura. 

A temperatura da fase sólida entra em regime estacionário aos 80 minutos. 
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Figura 17 ‒ Concentração de hidrogênio na fase sólida do 
reator de conversão de diolefinas no caso 1. 

 

De acordo com a Figura 17, a concentração de hidrogênio na fase sólida no 

instante inicial encontra-se em um valor de 0,001 mol/cm3, representando o excesso 

nesta fase, como pode ser visto na Figura 17. A concentração do hidrogênio na fase 

sólida tem uma leve diminuição ao longo do reator devido ao seu consumo pela reação 

de conversão das diolefinas. 

 

 

Figura 18 ‒ Concentração de diolefinas na fase sólida do 
reator de conversão de diolefinas no caso 1. 
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No início da simulação, a concentração de diolefinas na fase sólida sofre um 

aumento em todo o reator devido à sua transferência da fase líquida, referente à nafta 

que já encontrava-se presente no reator no início da simulação, como pode-se 

observar na Figura 18. No estado estacionário a concentração de diolefinas é reduzida 

a valores próximos de zero já na metade do reator devido à sua conversão. 

 

 

Figura 19 ‒ Concentração de olefinas na fase sólida do reator 
de conversão de diolefinas no caso 1. 

 

A concentração de olefinas na fase sólida, com é vista na Figura 19, tem um 

primeiro aumento no início da simulação devido à transferência das olefinas pré-

existentes na fase líquida. O segundo aumento ocorre devido a sua produção, que se 

dá pela conversão das diolefinas, que ocorre nesta fase. 
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Figura 20 ‒ Temperatura da fase líquida do reator de 
conversão de diolefinas no caso 1. 

 

Por estar em contato direto com a fase sólida, a fase líquida possui um perfil 

dinâmico muito semelhante ao da fase sólida, como é apresentado na Figura 20. 

 

 

Figura 21 ‒ Concentração de hidrogênio na fase líquida do 
reator de conversão de diolefinas no caso 1. 

 

De acordo com a Figura 21, a concentração de hidrogênio na fase líquida no 

início da simulação encontra-se num valor de 0,001 mol/cm3, representando um 

excesso de hidrogênio nesta fase. Devido ao consumo do hidrogênio ocorrido na fase 
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sólida pela reação de conversão das diolefinas, é gerado um gradiente de 

concentração que faz com que o hidrogênio seja transferido da fase líquida para a 

sólida, levando a uma leve diminuição da sua concentração na fase líquida. No estado 

estacionário, praticamente toda a transferência se dá já na primeira metade do reator, 

devido a ocorrência da reação nesta região. 

 

 

Figura 22 ‒ Concentração de diolefinas na fase líquida do 
reator de conversão de diolefinas no caso 1. 

 

A concentração das diolefinas na fase líquida, mostrada na Figura 22, começa 

a se reduzir no início do reator, indicando a sua transferência para a fase sólida, que 

ocorre da mesma forma que o hidrogênio. No estado estacionário, o reator é 

alimentado com a nafta a uma concentração de 2,9182 x 10-4 mol/cm3 de diolefinas, 

que corresponde a 4,0 (m/v)%, e, conforme a reação de conversão vai ocorrendo, a 

concentração nesta fase vai sendo reduzida até deixar o reator com uma 

concentração de 2,16 x 10-6 mol/cm3 de diolefinas, correspondente a 0,0296 (m/v)%, 

equivalendo a uma conversão de 99,26%. 
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Figura 23 ‒ Concentração de olefinas na fase líquida do 
reator de conversão de diolefinas no caso 1. 

 

A concentração das olefinas na fase líquida, como é vista na Figura 23, inicia a 

simulação com o valor de 0,0015 mol/cm3 devido a sua pré-existência na nafta e 

diminui bruscamente ao mesmo tempo que a concentração dela na fase sólida 

aumenta, indicando a transferência entre as fases. Durante a simulação ela sofre um 

aumento ao longo do reator, que ocorre devido a sua produção na fase sólida e 

transferência para a fase líquida, de forma que a concentração de olefinas na saída 

do reator possui um valor de 0,0017 mol/cm3, sendo maior que na entrada. A elevação 

na concentração das olefinas na fase líquida de aproximadamente 2,0 x 10-4 mol/cm3 

ao longo do reator confere com o valor da concentração inicial das diolefinas nessa 

fase, atestando, juntamente com a taxa de conversão da reação próxima de 100%, 

que praticamente toda a diolefina presente na nafta é convertida a olefina. 
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Figura 24 ‒ Pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa do 
reator de conversão de diolefinas no caso 1. 

 

A pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa se mantêm constante a 3,9 

MPa por toda a simulação devido à sua baixíssima solubilidade na fase líquida. Essa 

constância contribui para a manutenção da pressão interna total do reator, de acordo 

com a Figura 24. O hidrogênio utilizado na reação é proveniente da alimentação do 

reator, onde ele entra misturado à nafta a ser pré tratada. 

De acordo com todas as análises acerca das simulações realizadas para o 

reator de conversão de diolefinas, pode-se afirmar que o regime estacionário do 

sistema é atingido por com completo próximo aos 80 minutos com a manutenção dos 

perfis de temperatura das fases líquida e sólida. Porém, as demais variáveis, atingem 

esse estado em períodos de simulação menores, como são apresentados nos 

resultados. A amplitude de temperatura do reator é de ∆T = 47 °C e a conversão de 

diolefinas é de 99,26%, ocorrendo quase que por completo na primeira metade do 

reator. 

  

4.1.2 Reator de Hidrotratamento de Nafta 

 
Nesta seção, encontram-se todos os resultados na forma de gráficos de 

superfícies para as variáveis estudadas no reator de HDT de nafta. 
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Figura 25 ‒ Temperatura da fase sólida do reator de HDT de nafta no 
caso 1. 

 

A Figura 25, apresenta o perfil dinâmico da temperatura da fase sólida, que se 

eleva com a ocorrência das reações de HDS, HDN e SO. A temperatura atinge o valor 

máximo de 643 K no primeiro leito do primeiro reator e sofre brusco resfriamento após 

a injeção do primeiro quench, que ocorre entre os leitos do primeiro reator. Ainda no 

início da simulação, a temperatura nos leitos dos reatores se eleva devido às reações, 

porém, sempre sendo reduzida bruscamente a 401 K após a mistura da corrente com 

o quench de hidrogênio. Ao atingir o estado estacionário a temperatura apenas se 

eleva no primeiro leito do primeiro reator, indicando a ocorrência das reações nessa 

região. 
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Figura 26 ‒ Concentração de S na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

  

No início da simulação, como é visto na Figura 26, a concentração de S na fase 

sólida se eleva bruscamente em todos os dois reatores de HDT de nafta, devido à 

transferência da fase gasosa, e logo em seguida é reduzida bruscamente pela 

ocorrência da reação de HDS. Já no estado estacionário, todo o S acessa a fase sólida 

e é removido em grande maioria já no primeiro leito do primeiro reator, indicando que 

a reação de HDS ocorre em grande maioria nesta região. Baloochy, Shokri, Ahmadi 

Marvast (2010) obtiveram resultados semelhantes para o HDS de gasóleo de vácuo, 

simulando e comparando com dados experimentais de um reator piloto operando em 

cocorrente no estado estacionário, onde o S presente na fase sólida no estado 

estacionário também é reduzido a zero ao longo do reator.  

 

 

 



95 

 

 

 

 

Figura 27 ‒ Concentração de hidrogênio na fase sólida do reator de 
HDT de nafta no caso 1. 

 

A concentração do hidrogênio na fase sólida, apresentada na Figura 27, se 

eleva bruscamente nos reatores no início da simulação devido à transferência da fase 

gasosa pré existente no sistema. Durante a simulação, o hidrogênio presente na 

alimentação acessa a fase sólida no início do primeiro reator e vai decrescendo ao 

longo dos leitos conforme ocorrem as reações de HDS, HDN e SO, voltando a se 

elevar após as regiões de quench, onde o hidrogênio é reposto. No estado 

estacionário, a queda é mais brusca apenas no primeiro leito, indicando a ocorrência 

das reações nessa região, atingindo o valor final de 3,0 x 10-4 mol/cm3 na saída do 

reator. Mederos e Ancheyta (2007) compararam simulações e dados experimentais 

de um reator piloto de HDT de gasóleo de vácuo, operando em cocorrente no estado 

estacionário e também obtiveram uma concentração final de hidrogênio na fase sólida 

de 3,0 x 10-4 mol/cm3 na saída do reator. 
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Figura 28 ‒ Concentração de H2S na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

 

No início da simulação, pode ser observado na Figura 28, que a concentração 

de H2S se eleva bruscamente nos dois reatores devido à ocorrência da reação de 

HDS, onde ele é produzido. No estado estacionário, ela tem um crescimento no 

primeiro leito do primeiro reator indicando a ocorrência da reação de HDS. Nos leitos 

seguintes, a concentração de H2S se mantêm em um nível mais elevado devido à sua 

existência em excesso na fase gasosa, sendo transferida para a fase sólida, devido à 

adsorção desse composto no catalisador, como previsto pela equação (51), atingindo 

o valor de 8,0 x 10-6 mol/cm3 na saída do reator. Mederos e Ancheyta (2007) 

compararam simulações e dados experimentais de um reator comercial de HDT de 

gasóleo de vácuo, operando em cocorrente no estado estacionário e obtiveram uma 

concentração final de H2S na fase sólida de 6,0 x 10-6 mol/cm3 na saída do reator, 

sendo um valor bem próximo ao apresentado na Figura 28. 
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Figura 29 ‒ Concentração de N na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

 

Com o perfil de concentração de N na fase sólida, mostrado na Figura 29, 

ocorre da mesma forma que com o S, de modo que no regime permanente, grande 

parte da sua conversão ocorre no primeiro leito do primeiro reator, atingindo um valor 

de 1,0 x 10-7 mol/cm3 na saída do reator. Mederos e Ancheyta (2007) compararam 

simulações e dados experimentais de um reator piloto de HDT de gasóleo de vácuo, 

operando em cocorrente no estado estacionário e obtiveram uma concentração final 

de N na fase sólida de 6,5 x 10-7 mol/cm3 na saída do reator, sendo da mesma ordem 

de grandeza do valor apresentado na Figura 29. 
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Figura 30 ‒ Concentração de O na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

 

O perfil de concentração do O na fase sólida se apresenta de forma semelhante 

ao do S e do N, como pode-se ver na Figura 30, de modo que no regime permanente 

grande parte da sua conversão ocorre no primeiro leito. 

 

 

Figura 31 ‒ Concentração de NH3 na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 
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Na Figura 31, pode ser observado que a concentração do NH3 na fase sólida 

se desenvolve dinamicamente de maneira semelhante a do H2S, porém com 

crescimento mais lento ao longo dos reatores indicando a ocorrência da reação de 

HDN no primeiro leito. 

 

 

Figura 32 ‒ Pressão parcial de S na fase gasosa do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

 

A Figura 32 apresenta a evolução dinâmica da concentração do S na fase 

gasosa. No início da simulação, todo o S presente na fase gasosa nos dois reatores 

é transferido rapidamente para a fase sólida, fazendo com que a sua pressão parcial 

seja reduzida bruscamente. Destaca-se o regime estacionário, onde sua pressão 

parcial na alimentação é de 0,0272 MPa, que corresponde a uma concentração de 

2.000 ppm de S na nafta combinada, e se reduz a níveis muito baixos já no primeiro 

leito do primeiro reator, atingindo uma pressão parcial de 1,0848 x 10-6 MPa, 

equivalente a 0,08 ppm, na saída do reator. Este resultado representa uma conversão 

de praticamente 100% da reação de HDS. Jiménez, Kafarov e Nuñes (2007) 

simularam um reator industrial para o HDT de gasóleo de vácuo e no estado 

estacionário obtiveram valores próximos a zero para a concentração de S na corrente 

hidrotratada na saída do reator, de maneira semelhante ao apresentado na Figura 32. 
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Já os seus dados experimentais mostraram uma conversão de aproximadamente 95% 

para a reação de HDS. 

 

 

Figura 33 ‒ Pressão parcial de H2 na fase gasosa do reator de HDT 
de nafta no caso 1. 

 

No início da simulação, como é apresentado na Figura 33, a pressão parcial de 

hidrogênio cai bruscamente, ao mesmo tempo, nos dois reatores, por causa da sua 

rápida transferência para a fase sólida. Já no estado estacionário, essa queda se dá 

de forma mais suave e ocorre ao longo dos dois reatores pelo mesmo motivo que no 

início da simulação, caindo de 3,6 MPa para 0,8503 MPa, devido ao seu consumo 

pelas reações de HDT ocorridas. Nas mesmas condições, porém, para reatores piloto 

de HDT de gasóleo de vácuo, Mederos e Ancheyta (2007) e Baloochy, Shokri, Ahmadi 

Marvast (2010) observaram em suas simulações para o estado estacionário que a 

pressão parcial de hidrogênio apresenta uma redução ao longo do reator. 
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Figura 34 ‒ Pressão parcial de H2S na fase gasosa do reator de HDT 
de nafta no caso 1. 

 

De acordo com a Figura 34, a pressão parcial de H2S se eleva bruscamente no 

início do primeiro reator conforme ocorre a reação de HDS nessa região e atinge o 

valor de 0,0272 MPa, que coincide com a carga de S na alimentação, indicando a 

conversão total da reação de HDS. Mederos e Ancheyta (2007) em simulações de um 

reator comercial de HDT de gasóleo de vácuo em estado estacionário, nas mesmas 

condições de operação deste trabalho, atingiram o valor de 0,17 MPa de H2S na saída 

do reator. 
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Figura 35 ‒ Pressão parcial de N na fase gasosa do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

 

A Figura 35, mostra que o N presente na nafta inicia a simulação com uma 

pressão parcial de 0,0026 MPa, que corresponde a 83 ppm, e decai bruscamente, 

indicando a sua transferência para a fase sólida. No regime estacionário a pressão 

parcial de N decai mais suavemente ao longo dos reatores, apresentando uma 

conversão mais acentuada no primeiro reator e com uma pressão parcial de 1,2142 x 

10-4 MPa, referente a uma concentração de 3,88 ppm na saída do segundo reator, 

que representa uma conversão de 95,33% da reação de HDN. Jiménez, Kafarov e 

Nuñes (2007) simularam um reator industrial para o HDT de gasóleo de vácuo e no 

estado estacionário obtiveram valores próximos a 20% da concentração inicial de N 

na corrente hidrotratada na saída do reator. Já em dados experimentais, os autores 

obtiveram uma conversão de aproximadamente 90% para a reação de HDN. 
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Figura 36 ‒ Pressão parcial de O na fase gasosa do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 

 

No início da simulação, a pressão parcial do O é de 2,4833 MPa, 

correspondendo a 20,0 (m/v)% da nafta e decai bruscamente, ao mesmo tempo, nos 

dois reatores devido à transferência dele para a fase sólida, como é apresentado na 

Figura 36.  No regime estacionário a pressão parcial de O decai suavemente ao longo 

do primeiro reator, atingindo uma pressão parcial de 0,039 MPa, referente a 0,314 

(m/v)% da nafta, o que representa uma conversão de 98,43% da reação de SO, que 

ocorre em sua grande maioria no primeiro reator. 
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Figura 37 ‒ Pressão parcial de NH3 na fase gasosa do reator de 
HDT de nafta no caso 1. 

 

A pressão parcial de NH3 vai se elevando conforme vai ocorrendo a reação de 

HDN, e atinge a pressão de 0,0025 MPa, que é um valor bastante próximo ao da 

pressão parcial de N na alimentação do reator, indicando que quase todo N presente 

na nafta é removido pela reação de HDN, como pode ser constatado na Figura 37. 

 

 

Figura 38 ‒ Temperatura da fase gasosa do reator de HDT de 
nafta no caso 1. 
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Na Figura 38 pode-se observar que devido ao contato direto da fase gasosa 

com a fase sólida, a temperatura da fase gasosa possui praticamente o mesmo perfil 

dinâmico da sólida. 

De acordo com todas as análises acerca das simulações realizadas para os 

reatores de HDT de nafta no caso 1, pode-se afirmar que o regime estacionário do 

sistema é atingido próximo aos 2 minutos, o aumento de temperatura no primeiro leito 

do primeiro reator é de ∆T = 70 °C e as conversões das reações de HDT se aproximam 

dos 100%, ocorrendo no primeiro reator. 

Os dados experimentais apresentados por Jiménez, Kafarov e Nuñes (2007), 

mostraram que a conversão da reação de HDS é maior que a da reação de HDN, 

sendo essa diferença de pelo menos 5%, algo que também é observado nos 

resultados apresentados por este trabalho. 

 

4.2 RESULTADOS PARA NAFTA DO PETRÓLEO TIPO 2 

 

 Foi simulado um segundo tipo de nafta para que fossem observadas as 

respostas dos programas desenvolvidos frente a uma diferente composição da carga. 

A nafta do tipo 2 é caracterizada por um maior nível de componentes a serem 

hidrotratados. Ela possui as seguintes características em relação à nafta do tipo 1. 

 

 4,5 vezes mais enxofre; 

 40% mais nitrogênio; 

 30% mais olefinas; 

 20% mais diolefinas. 

 

Como pode-se observar, ela é uma nafta de maior teor de contaminação o que 

pode gerar situações mais severas a serem enfrentadas.  

A seguir, a Tabela 16 apresenta as características da nafta do tipo 2 a ser 

hidrotratada: 
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Tabela 16 ‒ Características da nafta de alimentação do tipo 2. 

Carga UDA UCR Combinada 

Porcentagem na composição da 
mistura (vol)% 

60 40 100 

Densidade (20/4°C) 0,74 0,71 0,73 

°API 60 68 62 

Massa molecular (g/mol) 120 120 120 

Ponto de Ebulição Médio (K) 205 155 205 

Enxofre (massa)% 0,50 1,50 0,90 

Nitrogênio (wppm) 80 170 116 

Olefinas (massa/vol)% 11,8 44,8 25,0 

Diolefinas (massa/vol)% 0 12,0 4,8 

Fonte: Mederos e Ancheyta (2007), Bhaskar, et al. (2004). Valores adaptados. 

 

Como pode-se observar na Tabela 16, a carga da nafta do tipo 2 possui uma 

fração maior da corrente da UDA em relação UCR. Pode-se destacar que os teores 

de S, N, O e D são muito maiores na corrente da UCR devido à sua origem. 

Nas seções seguintes, estão disponíveis os resultados referentes às 

simulações do reator de conversão de diolefinas e dos reatores de hidrotratamento da 

nafta do tipo 2 para todas as variáveis estudadas em cada reator. 

 Os perfis dinâmicos das simulações da nafta do tipo 2 se assemelham muito às 

do tipo 1 apresentadas anteriormente. Isto ocorre por que, embora tendo teores de S, 

N, O e D maiores, são correntes da mesma natureza, ou seja, nafta e estão 

submetidas às mesmas condições operacionais. 

  

4.2.1 Reator de Conversão de Diolefinas 

 

Nesta seção, encontram-se todos os resultados na forma de gráficos de 

superfícies para as variáveis estudadas no reator de conversão de diolefinas para a 

nafta do tipo 2. 
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Figura 39 ‒ Temperatura da fase sólida do reator de conversão de 
diolefinas no caso 2. 

 

A temperatura da fase sólida do reator de conversão de diolefinas, mostrado 

na Figura 39, tem uma elevação acentuada devido à exotermicidade da reação de 

conversão das diolefinas em olefinas nesta fase, que atinge o valor máximo de 511 K 

na saída do reator, representando um aumento de 58 K na temperatura desde a 

entrada até a saída, o que corresponde a uma elevação 23,4% maior que na 

simulação da nafta do tipo 1. A temperatura é mais baixa no início do reator devido à 

temperatura de 453 K na alimentação, resfriando o início do reator e controlando a 

sua temperatura. A temperatura da fase sólida entra em regime estacionário aos 80 

minutos. 
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Figura 40 ‒ Concentração de hidrogênio na fase sólida do reator 
de conversão de diolefinas no caso 2. 

 

No instante inicial, a concentração de hidrogênio na fase sólida encontra-se em 

um valor de 0,001 mol/cm3, representando o excesso nesta fase, como pode ser visto 

na Figura 40. A concentração do hidrogênio na fase sólida tem uma leve diminuição 

ao longo do reator devido ao seu consumo pela reação de conversão das diolefinas. 

 

 

Figura 41 ‒ Concentração de Diolefinas na fase sólida do reator 
de conversão de diolefinas no caso 2. 
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No início da simulação, como é apresentado pela Figura 41, a concentração de 

diolefinas na fase sólida sofre um aumento em todo o reator devido à sua transferência 

da fase líquida, referente à nafta que já encontrava-se presente no reator no início da 

simulação. No estado estacionário a concentração de diolefinas é reduzida a valores 

próximos de zero já na metade do reator devido à sua conversão. 

 

 

Figura 42 ‒ Concentração de olefinas na fase sólida do reator de 
conversão de diolefinas no caso 2. 

 

A concentração de olefinas na fase sólida tem um primeiro aumento no início 

da simulação devido à transferência das olefinas pré-existentes na fase líquida. O 

segundo aumento ocorre devido a sua produção, que se dá pela conversão das 

diolefinas, que ocorre nesta fase, podendo ser observado na Figura 42. 
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Figura 43 ‒ Temperatura da fase líquida do reator de conversão de 
diolefinas no caso 2. 

 

De acordo com a Figura 43, por estar em contato direto com a fase sólida, a 

fase líquida possui um perfil dinâmico muito semelhante ao da fase sólida. 

 

 

Figura 44 ‒ Concentração de hidrogênio na fase líquida do reator 
de conversão de diolefinas no caso 2. 
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No início da simulação, a concentração de hidrogênio na fase líquida encontra-

se num valor de 0,001 mol/cm3, representando um excesso de hidrogênio nesta fase, 

com pode ser visto na Figura 44. Devido ao consumo do hidrogênio ocorrido na fase 

sólida pela reação de conversão das diolefinas, é gerado um gradiente de 

concentração que faz com que o hidrogênio seja transferido da fase líquida para a 

sólida, levando a uma leve diminuição da sua concentração na fase líquida. No estado 

estacionário, praticamente toda a transferência se dá já na primeira metade do reator, 

devido a ocorrência da reação nesta região. 

 

 

Figura 45 ‒ Concentração de diolefinas na fase líquida do reator de 
conversão de diolefinas no caso 2. 

 

A concentração das diolefinas na fase líquida começa a se reduzir no início do 

reator, indicando a sua transferência para a fase sólida, que ocorre da mesma forma 

que o hidrogênio, como é apresentado na Figura 45. No estado estacionário, o reator 

é alimentado com a nafta a uma concentração de 3,5040 x 10-4 mol/cm3 de diolefinas, 

que corresponde a 4,8 (m/v)%, e, conforme a reação de conversão vai ocorrendo, a 

concentração nesta fase vai sendo reduzida até deixar o reator com uma 

concentração de 2,39 x 10-6 mol/cm3 de diolefinas, correspondente a 0,0326 (m/v)%, 

equivalendo a uma conversão de 99,32%. 
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Figura 46 ‒ Concentração de olefinas na fase líquida do reator de 
conversão de diolefinas no caso 2. 

 

A Figura 46, mostra a concentração das olefinas na fase líquida, que inicia a 

simulação com o valor de 0,0018 mol/cm3 devido a sua pré-existência na nafta e 

diminui bruscamente ao mesmo tempo que a concentração dela na fase sólida 

aumenta, indicando a transferência entre as fases. Durante a simulação ela sofre um 

aumento ao longo do reator, que ocorre devido a sua produção na fase sólida e 

transferência para a fase líquida, de forma que a concentração de olefinas na saída 

do reator possui um valor de 0,0022 mol/cm3, sendo maior que na entrada. O aumento 

na concentração das olefinas na fase líquida de aproximadamente 4,0 x 10-4 mol/cm3 

ao longo do reator confere com o valor da concentração inicial das diolefinas nessa 

fase, atestando, juntamente com a taxa de conversão da reação próxima de 100%, 

que praticamente toda a diolefina presente na nafta é convertida a olefina. 
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Figura 47 ‒ Pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa do reator 
de conversão de diolefinas no caso 2. 

 

Como pode-se observar de acordo com a Figura 47, a pressão parcial de 

hidrogênio na fase gasosa se mantêm constante a 3,9 MPa por toda a simulação 

devido à sua baixíssima solubilidade na fase líquida. Essa constância contribui para a 

manutenção da pressão interna total do reator. O hidrogênio utilizado na reação é 

proveniente da alimentação do reator, onde ele entra misturado à nafta a ser pré 

tratada. 

De acordo com todas as análises acerca das simulações realizadas para o 

reator de conversão de diolefinas, pode-se afirmar que o regime estacionário do 

sistema é atingido por com completo próximo aos 80 minutos com a manutenção dos 

perfis de temperatura das fases líquida e sólida. Porém, as demais variáveis, atingem 

esse estado em períodos de simulação menores, como são apresentados nos 

resultados. A amplitude de temperatura do reator é de ∆T = 58 °C e a conversão de 

diolefinas é de 99,32%, ocorrendo quase que por completo na primeira metade do 

reator. 
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4.2.2 Reator de Hidrotratamento de Nafta 

 

Nesta seção, encontram-se todos os resultados na forma de gráficos de 

superfícies para as variáveis estudadas no reator de HDT de nafta. 

  

 

Figura 48 ‒ Temperatura da fase sólida do reator de HDT de nafta no 
caso 2. 

 

A temperatura da fase sólida se eleva com a ocorrência das reações de HDS, 

HDN e SO. A temperatura atinge o valor máximo de 742 K no primeiro leito do primeiro 

reator e sofre brusco resfriamento após a injeção do primeiro quench, que ocorre entre 

os leitos do primeiro reator, como é mostrado na Figura 48. Ainda no início da 

simulação, a temperatura nos leitos dos reatores se eleva devido às reações, porém, 

sempre sendo reduzida bruscamente a 401 K após a mistura da corrente com o 

quench de hidrogênio. Ao atingir o estado estacionário a temperatura apenas se eleva 

no primeiro leito do primeiro reator, indicando a ocorrência das reações nessa região. 
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Figura 49 ‒ Concentração de S na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 2. 

 

A Figura 49, nos mostra que, no início da simulação, a concentração de S na 

fase sólida se eleva bruscamente em todos os dois reatores de HDT de nafta, devido 

à transferência da fase gasosa, e logo em seguida é reduzida bruscamente pela 

ocorrência da reação de HDS. Já no estado estacionário, todo o S acessa a fase sólida 

e é removido em grande maioria já no primeiro leito do primeiro reator, indicando que 

a reação de HDS ocorre em grande maioria nesta região. Baloochy, Shokri, Ahmadi 

Marvast (2010) obtiveram resultados semelhantes para o HDS de gasóleo de vácuo, 

simulando e comparando com dados experimentais de um reator piloto operando em 

cocorrente no estado estacionário, onde o S presente na fase sólida no estado 

estacionário também é reduzido a zero ao longo do reator.  
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Figura 50 ‒ Concentração de hidrogênio na fase sólida do reator de 
HDT de nafta no caso 2. 

 

A concentração do hidrogênio na fase sólida sofre uma elevação brusca nos 

dois reatores no início da simulação devido à transferência da fase gasosa pré 

existente no sistema, de acordo com a Figura 50. Durante a simulação, o hidrogênio 

presente na alimentação acessa a fase sólida no início do primeiro reator e vai 

decrescendo ao longo dos leitos conforme ocorrem as reações de HDS, HDN e SO, 

voltando a se elevar após as regiões de quench, onde o hidrogênio é reposto. No 

estado estacionário, a queda é mais brusca apenas no primeiro leito, indicando a 

ocorrência das reações nessa região, atingindo o valor final de 2,0 x 10-4 mol/cm3 na 

saída do segundo reator. Mederos e Ancheyta (2007) compararam simulações e 

dados experimentais de um reator piloto de HDT de gasóleo de vácuo, operando em 

cocorrente no estado estacionário e também obtiveram uma concentração final de 

hidrogênio na fase sólida de 3,0 x 10-4 mol/cm3 na saída do reator. 
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Figura 51 ‒ Concentração de H2S na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 2. 

 

No início da simulação, a concentração de H2S é bruscamente elevada nos dois 

reatores devido à ocorrência da reação de HDS, onde ele é produzido. No estado 

estacionário, como mostra a Figura 51, ela tem um crescimento no primeiro leito do 

primeiro reator indicando a ocorrência da reação de HDS. Nos leitos seguintes, a 

concentração de H2S se mantêm em um nível mais elevado devido à sua existência 

em excesso na fase gasosa, sendo transferida para a fase sólida, devido à adsorção 

desse composto no catalisador, como previsto pela equação (51), atingindo o valor de 

3,5 x 10-5 mol/cm3 na saída do reator. Mederos e Ancheyta (2007) compararam 

simulações e dados experimentais de um reator comercial de HDT de gasóleo de 

vácuo, operando em cocorrente no estado estacionário e obtiveram uma concentração 

final de H2S na fase sólida de 6,0 x 10-6 mol/cm3 na saída do reator. 

 

 

 



118 

 

 

 

 

Figura 52 ‒ Concentração de N na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 2. 

 
Com o perfil de concentração de N na fase sólida ocorre da mesma forma que 

com o S, de modo que no regime permanente, na Figura 52, grande parte da sua 

conversão ocorre no primeiro leito do primeiro reator, atingindo um valor de 1,0 x 10-7 

mol/cm3 na saída do reator. Mederos e Ancheyta (2007) compararam simulações e 

dados experimentais de um reator piloto de HDT de gasóleo de vácuo, operando em 

cocorrente no estado estacionário e obtiveram uma concentração final de N na fase 

sólida de 6,5 x 10-7 mol/cm3 na saída do reator, sendo da mesma ordem de grandeza 

do valor apresentado na Figura 52. 
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Figura 53 ‒ Concentração de O na fase sólida do reator de HDT de 
nafta no caso 2. 

 

De acordo  com a Figura 53, o perfil de concentração do O na fase sólida se 

apresenta de forma semelhante ao do S e do N, de modo que no regime permanente 

grande parte da sua conversão ocorre no primeiro leito. 

 

 

Figura 54 ‒ Concentração de NH3 na fase sólida do reator de HDT 
de nafta no caso 2. 
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A concentração do NH3 na fase sólida, com pode-se observar na Figura 54, se 

desenvolve dinamicamente de maneira semelhante a do H2S, porém com crescimento 

mais lento ao longo dos reatores indicando a ocorrência da reação de HDN no primeiro 

leito. 

 

 

Figura 55 ‒ Pressão parcial de S na fase gasosa do reator de HDT 
de nafta no caso 2. 

 

A Figura 55 apresenta a evolução dinâmica da concentração do S na fase 

gasosa. No início da simulação, todo o S presente na fase gasosa nos dois reatores 

é transferido rapidamente para a fase sólida, fazendo com que a sua pressão parcial 

seja reduzida bruscamente. Destaca-se o regime estacionário, onde sua pressão 

parcial na alimentação é de 0,1222 MPa, que corresponde a uma concentração de 

9.000 ppm de S na nafta combinada, e se reduz a níveis muito baixos já no começo 

do primeiro leito do primeiro reator, atingindo uma pressão parcial nula na saída do 

reator. Este resultado representa uma conversão de 100% da reação de HDS. 

Jiménez, Kafarov e Nuñes (2007) simularam um reator industrial para o HDT de 

gasóleo de vácuo e no estado estacionário obtiveram valores próximos a zero para a 

concentração de S na corrente hidrotratada na saída do reator, de maneira 

semelhante ao apresentado na Figura 55. Já os seus dados experimentais mostraram 

uma conversão de aproximadamente 95% para a reação de HDS. 
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Figura 56 ‒ Pressão parcial de hidrogênio na fase gasosa do reator 
de HDT de nafta no caso 2. 

 

No início da simulação, a pressão parcial de hidrogênio cai bruscamente, ao 

mesmo tempo, nos dois reatores, por causa da sua rápida transferência para a fase 

sólida, como é mostrado na Figura 56. Já no estado estacionário, essa queda se dá 

de forma mais suave e ocorre ao longo dos dois reatores pelo mesmo motivo que no 

início da simulação, caindo de 3,6 MPa para 0,2883 MPa, devido ao seu consumo 

pelas reações de HDT ocorridas. Em condições iguais de operação, porém, para 

reatores piloto de HDT de gasóleo de vácuo, Mederos e Ancheyta (2007) e Baloochy, 

Shokri, Ahmadi Marvast (2010) observaram em suas simulações para o estado 

estacionário que a pressão parcial de hidrogênio apresenta uma redução ao longo do 

reator. 
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Figura 57 ‒ Pressão Parcial de H2S na fase gasosa do reator de HDT 
de nafta no caso 2. 

 

A Figura 57 apresenta o perfil dinâmico da pressão parcial de H2S que se eleva 

bruscamente no início do primeiro reator conforme ocorre a reação de HDS nessa 

região e atinge o valor de 0,1222 MPa, que coincide com a carga de S na alimentação, 

indicando a conversão total da reação de HDS. Mederos e Ancheyta (2007) em 

simulações de um reator comercial de HDT de gasóleo de vácuo em estado 

estacionário, nas mesmas condições de operação deste trabalho, atingiram o valor de 

0,17 MPa de H2S na saída do reator. 
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Figura 58 ‒ Pressão Parcial de N na fase gasosa do reator de HDT de 
nafta no caso 2. 

 

De acordo com a Figura 58, o N presente na nafta inicia a simulação com uma 

pressão parcial de 0,0036 MPa, que corresponde a 116 ppm, e decai bruscamente, 

indicando a sua transferência para a fase sólida. No regime estacionário a pressão 

parcial de N decai mais suavemente ao longo dos reatores, apresentando uma 

conversão mais acentuada no primeiro reator e com uma pressão parcial de 1,3184 x 

10-4 MPa, referente a uma concentração de 4,25 ppm na saída do reator, que 

representa uma conversão de 96,34% da reação de HDN. Jiménez, Kafarov e Nuñes 

(2007) simularam um reator industrial para o HDT de gasóleo de vácuo e no estado 

estacionário obtiveram valores próximos a 20% da concentração inicial de N na 

corrente hidrotratada na saída do reator. Já em dados experimentais, os autores 

obtiveram uma conversão de aproximadamente 90% para a reação de HDN. 
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Figura 59 ‒ Pressão parcial de O na fase gasosa do reator de HDT 
de nafta no caso 2. 

 

No início da simulação, a pressão parcial do O, como é apresentado na Figura 

59, é de 3,1663 MPa, correspondendo a 25,0 (m/v)% da nafta e decai bruscamente, 

ao mesmo tempo, nos dois reatores devido à transferência dele para a fase sólida.  

No regime estacionário a pressão parcial de O decai suavemente ao longo do primeiro 

reator, atingindo uma pressão parcial de 0,050 MPa, referente a 0,395 (m/v)% da 

nafta, o que representa uma conversão de 98,43% da reação de SO, que ocorre em 

sua grande maioria no primeiro reator e coincide com a conversão da reação de SO 

no caso 1. 
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Figura 60 ‒ Pressão Parcial de NH3 na fase gasosa do reator de 
HDT de nafta no caso 2. 

 

A Figura 60 nos mostra que a pressão parcial de NH3 vai se elevando conforme 

vai ocorrendo a reação de HDN, e atinge a pressão de 0,0035 MPa, que é um valor 

bastante próximo ao da pressão parcial de N na alimentação do reator, indicando que 

quase todo N presente na nafta é removido pela reação de HDN. 

 

 

Figura 61 ‒ Temperatura da fase gasosa do reator de HDT de 
nafta no caso 2. 
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Devido ao contato direto da fase gasosa com a fase sólida, a temperatura da 

fase gasosa possui praticamente o mesmo perfil dinâmico da sólida, como pode-se 

ver na Figura 61. 

De acordo com todas as análises acerca das simulações realizadas para os 

reatores de HDT de nafta no caso 2, pode-se afirmar que o regime estacionário do 

sistema é atingido próximo aos 2 minutos, o aumento de temperatura no primeiro leito 

do primeiro reator é de ∆T = 169 °C e as conversões das reações de HDT se 

aproximam dos 100%, ocorrendo no primeiro reator. 

Os dados experimentais apresentados por Jiménez, Kafarov e Nuñes (2007), 

mostraram que a conversão da reação de HDS é maior que a da reação de HDN, 

sendo essa diferença de pelo menos 5%, algo que também é observado nos 

resultados deste trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 

  

 Este trabalho obteve êxito em seus objetivos, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de modelos dinâmicos para um sistema reacional de HDT de nafta 

em escala industrial, compreendido por um reator trifásico de conversão de diolefinas 

e dois reatores bifásicos (G-S) de HDT de nafta dispostos em série com quenchs 

independentes quanto à vazão e temperatura destes.  

Esses modelos foram desenvolvidos, implementados e simulados, 

separadamente para cada tipo de reator, em ambiente MATLAB® com auxílio da 

função ode15s, tornando possível o estudo das variáveis envolvidas no processo, 

como concentração e pressão parcial dos componentes e temperatura das fases. 

 As simulações realizadas para os dois tipos de nafta mostraram que os reatores 

de HDT de nafta atingem o estado estacionário aos dois minutos, diferentemente do 

reator de conversão de diolefinas que precisa de 80 minutos. Também ficou claro que 

quanto mais contaminada, maior é a elevação da temperatura interna dos reatores e 

mais severo é o processo de tratamento. Mesmo assim, os modelos se mostraram 

eficazes e coerentes com os fenômenos e com a literatura disponível, obtendo 

conversões elevadas para os dois tipos, sendo levemente maior para o de maior teor 

de contaminação. Ainda foi possível constatar que as conversões das reações 

seguem a ordem em que HDS>SD>SO>HDN. A conversão de HDS apresenta-se 

maior que as demais devido às elevadas temperaturas de operação dos reatores. 

 Por fim, os modelos dinâmicos desenvolvidos, para o processo de HDT de 

nafta, possibilitam a análise de diferentes situações, em escala piloto ou industrial, 

para esse tipo de processo que ainda é pouco explorado, aumentando assim, a 

importância deste trabalho. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

  

  

 Validar os modelos do reator de conversão de diolefinas e dos reatores de HDT 

de nafta desenvolvidos a partir de dados de unidades industriais de HDT de 

nafta; 

 

 Estudar a influência da pressão e temperatura de operação do reator de 

conversão de diolefinas e pressão, temperatura e vazões dos quenchs dos 

reatores de HDT de nafta, determinando as condições ótimas de cada reator; 

 

 Desenvolver e implementar um controle avançado para atuar nos reatores de 

diolefinas e de HDT de nafta em diferentes situações. 
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Tabela 17 ‒ Correlações utilizadas no cálculo dos parâmetros dos balanços de massa e 
energia. 

Parâmetro Correlações 

Densidade do óleo 

𝜌(𝑝, 𝑇) = 𝜌0 + ∆𝜌𝑝 − ∆𝜌𝑇 

∆𝜌𝑝 = [0,167 + (16,181 . 10−0,0425𝜌0)] (
𝑝

1000
)

− 0,01[0,299 + (263 .  10−0,0603𝜌0)] (
𝑝

1000
)

2

 

∆𝜌𝑇 = [0,0133 + 152,4(𝜌0 + ∆𝜌𝑝)
−2,45

] (𝑇 − 520)

− [8,1 . 10−6 − 0,0622 .  10−0,764(𝜌0+∆𝜌𝑝)](𝑇 − 520)2 

Coeficiente de Henry 𝐻𝑖 =
𝜐𝑁

𝜆𝑖𝜌𝐿

 

Solubilidade do 
hidrogênio 

𝜆𝐻2
= −0,559729 − 0,42947 . 10−3𝑇 + 3,07539 . 10−3 (

𝑇

𝜌20

) + 1,94593 . 10−6𝑇2

+
0,835783

𝜌20
2  

Coeficiente de 
transferência de 

massa gás-líquido 

𝑘𝑖
𝐿

𝐷𝑖
𝐿 = 7 (

𝐺𝐿

𝜇𝐿

)
0,4

(
𝜇𝐿

𝜌𝐿𝐷𝑖
𝐿)

1/2

 

Viscosidade 
dinâmica do líquido 

𝜇𝐿 = 3,141 . 1010(𝑡 − 460)−3,444[log10(𝐴𝑃𝐼)]𝑎 

𝑎 = 10,313[log10(𝑇 − 460)] − 36,447 

Difusividade 𝐷𝑖
𝐿 = 8,93 . 10−8 (

𝜐𝐿
0,267

𝜐𝑖
0,433) (

𝑇

𝜇𝐿

) 

Volume molar 
𝜐 = 0,285𝜐𝐶

1,048 

𝜐𝐶
𝑚 = 7,5214 . 10−3(𝑇𝑀𝑒𝐴𝐵𝑃

0,2896 )(𝑑15,6
−0,7666) 

Coeficiente de 
transferência de 

massa líquido-sólido 

𝑘𝑖
𝑆

𝐷𝑖
𝐿𝑎𝑆

= 1,8 (
𝐺𝐿

𝑎𝑆𝜇𝐿
)

1/2

(
𝜇𝐿

𝜌𝐿𝐷𝑖
𝐿)

1/3

 

Área específica da 
superfície 

𝑎𝑆 =
6

𝑑𝑃

(1 − 𝜖) 

Fonte: Mederos e Ancheyta (2007). 

 


