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RESUMO 
 
Dentro do panorama atual, há uma demanda crescente pelo processamento de óleos 

pesados, devido principalmente a escassez de novas reservas de óleos leves. Sob esta 

ótica o processamento térmico de frações pesadas tem sido uma das formas encontradas 

para obter compostos mais leves que, em geral, possuem uma maior demanda tanto para 

combustíveis como para a petroquímica, assim como um maior valor agregado. Sob 

esses aspectos torna-se interessante o desenvolvimento de modelos matemáticos e 

simulação computacional para a melhor compreensão de como se dá o processo de 

craqueamento térmico em uma fornalha. Através do desenvolvimento de um código em 

linguagem Matlab® computacional foi possível prever a conversão da carga alimentada 

em diversas frações de petróleo usando pseudocomponentes e lumps para tratar as 

misturas respectivamente do ponto de vista termodinâmico e cinético. No presente 

trabalho foram usadas equações diferenciais ordinárias para representar o balanço de 

massa de um processo de craqueamento térmico, que foram resolvidas através da 

técnica das diferenças finitas. As diversas propriedades necessárias para modelar a 

perda de carga, hold up e equilíbrio termodinâmico foram obtidas através de correlações 

empíricas presentes na literatura ou nos procedimentos da API. A partir dos resultados 

das simulações foram obtidos perfis de concentração e de queda de pressão ao longo do 

equipamento. 

 

 

Palvras-chave: craqueamento térmico, simulação, modelo matemático, petróleo 

  



 
 

ABSTRACT 

Nowadays, there is a rising at the demand of heavy oils upgrading due to the lack of 

new reservoirs of light oils. By this point of view, the thermal processing of heavy oils 

is one of the solutions for producing light fractions of petroleum, which have a higher 

demand for fuels producing or for the petrochemical industries and also a higher value. 

Under this circumstances, the development of mathematical models and the simulation 

of the delayed coking furnaces may help the comprehension of the thermal cracking 

processes that occurs at this equipment. The simulation process was carried through the 

development of a computer code on MATLAB®, which is able to predict the 

conversion of destilation residue into several petroleum fractions by using the 

pseudocompounds and lumps to treat the mixtures to determine the thermodynamical 

and kinetics properties of the system. At the current paper ordinary differential 

equations were used to represent the mass balance and several properties were 

calculated using empirical correlations found at literature and at the API procedures. 

The concentration and pressure drop profiles have been obtained as main results of this 

simulation. 
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Introdução 

 

O coqueamento retardado é um processo térmico não catalítico de 

craqueamento. Neste processo, uma carga (em geral o resíduo da coluna de vácuo) é 

introduzida na torre fracionadora, onde a mesma é misturada a fração de topo que sai do 

tambor de coque. A carga de fundo dessa coluna fracionadora é direcionada ao forno de 

coqueamento, onde a carga é aquecida suficientemente para iniciar a reação de 

craqueamento, que posteriormente será completada nos tambores de coque. 

As reações de craqueamento térmico dão origem a uma fase leve, que é 

direcionada a coluna fracionadora e uma fase pesada chamada de coque, que consiste 

basicamente em um concentrado de carbono cujas impurezas variam de acordo com a 

carga de alimentação do processo. Em geral são obtidos, como produtos leves, após a 

separação na coluna fracionadora as seguintes frações: gasóleo, gasolina de 

coqueamento e gases combustíveis (SKZLO, 2005). 

O coque produzido nos tambores de coqueamento também é um produto 

comercial, podendo ter usos energéticos e não-energéticos, como a sua utilização na 

produção de eletrodos para a indústria metalúrgica. Geralmente, dependendo da 

natureza da carga são produzidos basicamente três tipos de coque: Coque Esponja 

(Sponge Coke), Coque Agulha (Needle Coke) e o Shot Coke. 

O processo de coqueamento retardado visa principalmente à produção de 

gasolina e diesel, principalmente este último. Estes componentes são obtidos a partir do 

craqueamento das moléculas maiores em moléculas menores. O processo de 

craqueamento se dá através do mecanismo de radicais livres formados a partir da quebra 

de hidrocarbonetos a elevadas temperaturas. Através dessas reações, seriam formados 

hidrocarbonetos menores em conjunto com radicais livres, que devido a sua 

instabilidade formariam olefinas. Essas olefinas por sua vez viriam reagir através de um 

mecanismo de polimerização, fato este que explicaria a formação de produtos com 

massa molecular mais elevada do que a carga de alimentação, como, por exemplo, o 

coque (SUGAYA, 1994). 

O processo de coqueamento retardado também apresenta outra característica peculiar 

que reside no fato deste ser um processo semi-contínuo. Visto que apesar da carga 
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oriunda do resíduo de vácuo ser alimentada continuamente na coluna fracionadora e o 

forno de coque ser alimentado continuamente com a carga de fundo desta coluna, o 

processo de coqueamento nos tambores ocorre de maneira descontínua. Este fato faz 

com que a coluna sofra grandes perturbações na sua alimentação, o que torna o processo 

de coqueamento retardado um processo difícil de ser modelado e principalmente de ser 

controlado.  

Outro ponto que demanda atenção no processo é o forno de coqueamento, haja 

vista a necessidade de evitar a formação e precipitação de coque no forno. Para que este 

objetivo seja alcançado é necessário que esse equipamento seja projetado para operar 

com velocidades de alimentação elevadas para evitar a deposição do coque, e que a 

razão superfície por volume seja bastante elevada, para permitir que a troca de calor seja 

eficiente (MACIEL FILHO & SUGAYA, 2001). 

Entretanto, nenhum desses fatores inviabiliza a implementação do processo de 

coqueamento retardado. Tendo em vista que este é altamente lucrativo, por agregar 

valor comercial às frações pesadas de petróleo, através da transformação de 

combustíveis pesados em combustíveis leves de alto valor agregado. Apesar das 

dificuldades técnicas do projeto, manutenção e controle apresentadas pelas Unidades de 

Coqueamento Retardado (UCR), essas unidades têm sido cada vez mais demandadas 

devido principalmente ao fato de que as reservas de petróleo disponíveis possuem uma 

participação cada vez maior de óleos pesados. Portanto, o processo de craqueamento se 

torna cada vez mais necessário, sendo o coqueamento retardado o processo mais viável, 

tendo em vista que os resíduos das colunas de destilação são contaminados por enxofre 

e outros metais que inviabilizam o processo de craqueamento catalítico. 
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Capítulo 1 - Revisão Bibliográfica 

 

1. Composição Química dos Óleos Pesados e Resíduos 

 

 As espécies químicas presentes no betume e no óleo pesado têm sido creditadas 

como degradadas por atividade bacteriológica. Os alcanos, entretanto, são facilmente 

removidos no processo de destilação juntamente com as frações leves. O óleo 

remanescente possui uma baixa concentração de grupos parafínicos e a maioria destes 

está acoplada a outros grupos no óleo.  A alta concentração de aromáticos também é 

creditada a esta atividade biológica. 

 A composição dos resíduos de crus convencionais depende de dois fatores o óleo 

original e seu processamento. Por exemplo, muitos crus convencionais dão origem a 

material não destilável que podem, ou não, ser semelhantes ao betume natural. Alguns 

crus, como o Daqing, podem produzir um resíduo com alta concentração de ceras que 

correspondem às parafinas de cadeias longas. O processo de refino pode produzir 

resíduos com muitas propriedades distintas. 

 Nas próximas seções são apresentados os blocos de construção que dão origem 

aos compostos responsáveis pelos elevados pontos de ebulição comumente encontrados 

nos resíduos de destilação (GRAY, 1994). 

  



 

1.1. Estruturas Aromáticas

 

 Os anéis aromáticos são normalmente encontrados com um hidrogênio 

substituído por algum grupo alquila ou pontes para outros aromáticos.

estão expostos alguns exemplos de moléculas aromáticas.

 

Figura 1 – Exemplos de estruturas moléculas de hidroaromáticos: 

 Anéis aromáticos mais condensados, como o pireno ou

abundantes em resíduos não processados do que grupos com um, dois ou três anéis 

aromáticos (Strong, 1989 apud

utilizando catalisadores ácidos, podem promover reações formadoras de aro

polinucleares contendo 8 a 10

então a corrente de produtos pode conter um maior teor de aromáticos que o resíduo 

bruto. 

 

Estruturas Aromáticas 

anéis aromáticos são normalmente encontrados com um hidrogênio 

substituído por algum grupo alquila ou pontes para outros aromáticos.

o expostos alguns exemplos de moléculas aromáticas. 

Exemplos de estruturas moléculas de hidroaromáticos: (a) benzeno, (b) benzeno com 

substituição e (c) naftaleno. 

 

Anéis aromáticos mais condensados, como o pireno ou criseno, são menos 

abundantes em resíduos não processados do que grupos com um, dois ou três anéis 

apud GRAY,1994). Processos de refino, em especial aqueles 

utilizando catalisadores ácidos, podem promover reações formadoras de aro

contendo 8 a 10 anéis (Boduszynski & Sulivan, 1989 apud

então a corrente de produtos pode conter um maior teor de aromáticos que o resíduo 
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anéis aromáticos são normalmente encontrados com um hidrogênio 

substituído por algum grupo alquila ou pontes para outros aromáticos. Na Figura 1, 

 
(a) benzeno, (b) benzeno com 

criseno, são menos 

abundantes em resíduos não processados do que grupos com um, dois ou três anéis 

Processos de refino, em especial aqueles 

utilizando catalisadores ácidos, podem promover reações formadoras de aromáticos 

apud GRAY,1994), 

então a corrente de produtos pode conter um maior teor de aromáticos que o resíduo 
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1.2. Hidroaromáticos (aromáticos Hidrogenados) 

 

 Os hidroaromáticos (Figura 2) ocorrem naturalmente no óleo, assim como em 

correntes que foram hidrogenadas. A capacidade de compostos, como a naftalina, em 

aceitar hidrogênio para formar tetralina é útil no fornecimento de hidrogênio a partir da 

fase líquida. Muitos hidroaromáticos nos resíduos de alimentação são comumente 

derivados dos anéis da naftalina. A interconversão de aromáticos em naftenos é ativa em 

alguns processos. 

 

 
Figura 2 - Exemplos de moléculas de hidroaromáticos: (a) tetralina e 9,10-di-hidrofenatreno. 
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1.3. Naftenos (cíclicos e saturados) 

 

 Os Naftenos (Figura 3) são estruturas cíclicas que não possuem insaturações. A 

presença de alguns destes compostos ajuda a validar a teoria bioquímica para formação 

do petróleo.  

 Os Esteranos (Figura 3, item c) são oriundos das bactérias que promoveram um 

ataque bioquímico ao óleo original. Estes compostos são abundantes no óleo cru e 

servem como marcadores das atividades biológicas pretéritas. Compostos naftênicos 

contendo de um a seis anéis são encontrados em uma ampla variedade de resíduos e 

gasóleos (Strausz,1989 apud GRAY,1994). 

 

 
Figura 3 - Exemplos de estruturas naftênicas: (a) ciclohexano, (b) decalina, (c) esteranos. 
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1.4. Parafinas 

 

 Parafinas de cadeia aberta (Figura 4) podem estar presentes no resíduo, 

dependendo da origem deste, ou se apresentar como cadeias laterais de outros grupos. 

Em óleos que sofreram ataque bacteriológico, as parafinas que restam são, em geral, 

ramificadas em diversas configurações. 

 

 
Figura 4 - Estruturas moleculares das parafinas: (a) isoprenóide e (b) parafina com ramificação em 

‘T’. 

  



 

1.5. Enxofre. 

 

 O enxofre é o terceiro elemento mais abundante no óleo

aparecem na forma de compostos orgânicos

0,65% em massa (oscilando numa faixa entre 0,02% a 4,00%). Geralmente

forma de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos, moléculas policíclicas c

oxigênio, ácido sulfídrico, dissulfeto de carbono, sulfeto de carbonila e enxofre 

elementar (apesar desta forma ser raramente encontrada). Normalmente, quanto maior a 

densidade do óleo, maior o teor de enxofre. No entanto, existem exceções 

como o óleo brasileiro Marlim e em alguns óleos do Mar do Norte, como o 

 Os compostos sulfurosos são indesejáveis por aumentarem a estabilidade das 

emulsões, dificultando a etapa de remoção de água no tratamento primário, provocar 

corrosão, contaminar catalisadores, impor características de cor e cheiro aos produtos 

finais e quando encontrados nos produtos finais também diminuem a qualidade do 

produto do ponto de vista ambiental

 O enxofre quando encontrado na forma de 

(a), pode ser resistente ao processamento térmico. No entanto quando esta espécie 

química se encontra na forma

térmico. 

 

Figura 5 - Exemplos de estruturas de compostos sulfurosos: (a) tiofeno, (b) benzotiofeno, (c) sulfetos 

O enxofre é o terceiro elemento mais abundante no óleo cru dentre aqueles que 

aparecem na forma de compostos orgânicos, possuindo uma concentração média de 

0,65% em massa (oscilando numa faixa entre 0,02% a 4,00%). Geralmente

forma de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos, moléculas policíclicas c

oxigênio, ácido sulfídrico, dissulfeto de carbono, sulfeto de carbonila e enxofre 

elementar (apesar desta forma ser raramente encontrada). Normalmente, quanto maior a 

densidade do óleo, maior o teor de enxofre. No entanto, existem exceções 

como o óleo brasileiro Marlim e em alguns óleos do Mar do Norte, como o 

Os compostos sulfurosos são indesejáveis por aumentarem a estabilidade das 

emulsões, dificultando a etapa de remoção de água no tratamento primário, provocar 

rosão, contaminar catalisadores, impor características de cor e cheiro aos produtos 

finais e quando encontrados nos produtos finais também diminuem a qualidade do 

produto do ponto de vista ambiental. (SKZLO, 2005). 

nxofre quando encontrado na forma de homólogos do tiofeno

pode ser resistente ao processamento térmico. No entanto quando esta espécie 

encontra na forma de sulfetos, ela é facilmente removível pelo processo 

Exemplos de estruturas de compostos sulfurosos: (a) tiofeno, (b) benzotiofeno, (c) sulfetos 

ou tio-éteres e (d) dissulfetos. 
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dentre aqueles que 

, possuindo uma concentração média de 

0,65% em massa (oscilando numa faixa entre 0,02% a 4,00%). Geralmente ocorrem na 

forma de sulfetos, polissulfetos, benzotiofenos, moléculas policíclicas com nitrogênio e 

oxigênio, ácido sulfídrico, dissulfeto de carbono, sulfeto de carbonila e enxofre 

elementar (apesar desta forma ser raramente encontrada). Normalmente, quanto maior a 

densidade do óleo, maior o teor de enxofre. No entanto, existem exceções a essa regra 

como o óleo brasileiro Marlim e em alguns óleos do Mar do Norte, como o Captain. 

Os compostos sulfurosos são indesejáveis por aumentarem a estabilidade das 

emulsões, dificultando a etapa de remoção de água no tratamento primário, provocar 

rosão, contaminar catalisadores, impor características de cor e cheiro aos produtos 

finais e quando encontrados nos produtos finais também diminuem a qualidade do 

homólogos do tiofeno, ver Figura 5 

pode ser resistente ao processamento térmico. No entanto quando esta espécie 

facilmente removível pelo processo 

 
Exemplos de estruturas de compostos sulfurosos: (a) tiofeno, (b) benzotiofeno, (c) sulfetos 
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 Os sulfetos, Figura 5 (c), são mais suscetíveis a oxidação para sulfóxidos, o que é 

computado para a presença do segundo grupo. Uma série de tiofenos com substituição 

alquila, benzotiofenos e tioéteres cíclicos foram isolados no betume Athabasca, 

demonstrando um padrão consistente com a substituição adjacente ao átomo de enxofre. 

Este padrão possui implicações relevantes para conversão catalítica dos compostos 

sulfurosos e para a origem destes compostos a partir de alcanos não-lineares saturados. 

 Sulfetos também têm sido identificados como pontes entre grupos esteranos 

laterais e uma cadeia principal de alcanos, sugerindo que estes grupos podem ser 

responsáveis pela junção de grupos de alto peso molecular no resíduo (GRAY, 1994). 

Outros compostos que podem ser encontrados nos olés e resíduos de destilação são os 

sulfóxidos e as mercaptanas, Figura 6 (b), que são comumente adicionados ao GLP para 

facilitar a detecção de vazamentos através do cheiro. 

 

 
Figura 6 - Estruturas de compostos sulfurosos: (a) sulfóxidos, (b) tióis ou mercaptanas. 
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1.6. Nitrogênio 

  

 Os óleos possuem um teor médio de 0,17% em peso de nitrogênio. Cerca de 

90% dos óleos crus contem menos do que 0,20% em peso de nitrogênio. Sendo ditos de 

teores elevados de nitrogênio, os óleos cujos teores deste composto ultrapassam o valor 

de 0,25% em peso. Convém ressaltar que a maior parte do óleo produzido na Bacia de 

Campos apresenta um teor de nitrogênio acima da média mundial. 

 Em geral, esse tipo de elemento se apresenta em compostos termicamente 

estáveis, aumentam a capacidade do óleo de reter água, tornam os produtos instáveis 

através do favorecimento da aparição de gomas e alterando a coloração, além de 

envenenarem os catalisadores (SKZLO, 2005). 

 Este heteroátomo se encontra presente predominantemente em duas formas: os 

derivados não-básicos do pirrol e os derivados básicos da piridrina, Figura 7 (GRAY, 

1994). 

 

 
Figura 7 - Compostos contendo nitrogênio: (a) pirrol, (b) piridrina. 
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1.7. Oxigênio 

  

 Os compostos oxigenados,Figura 8, têm sua ocorrência nos óleos de forma 

complexa, como ácidos carboxílicos, ácidos naftênicos, fenóis, cresóis, ésteres, amidas, 

cetonas e benzofuranos (GRAY, 1994). Apresentam uma tendência a se concentrar em 

frações pesadas de petróleo, assim como se passa com os compostos contendo enxofre, 

nitrogênio e metais. Em geral, os compostos oxigenados afetam a cor e o odor dos 

produtos finais, além de causar problemas de corrosão no processo. Em geral, eles estão 

diretamente ligados a acidez das frações de óleo, que pode ser medida através do 

Número de Acidez Total (NAT ou TAN, sendo este último oriundo da versão inglesa e 

sendo muito mais empregado na literatura), que é dado em miligramas de KOH por 

grama de óleo (SKZLO, 2005). 

 Os compostos oxigenados são os constituintes menos estudados do petróleo, 

apesar destes componentes terem sido estudados no betume Athabasca. O oxigênio está 

presente no furano, nos éteres e em outros grupos funcionais polares. 

 

 
Figura 8 – Exemplo de estruturas de compostos oxigenados comumente encontrados no petróleo e 

nos resíduos de destilação: (a) fenol e (b) benzofurano. 
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1.8. Metais 

 

 Os compostos orgânicos contendo metais ocorrem em duas formas nos óleos 

crus e betumes: metais porfirínicos, que são quelados em estruturas de porfirina 

análogas ao clorofenil, e metais não-porfirínicos, que se acredita que sejam associados 

aos grupos polares nos asfaltenos. O anel porfirínico é baseado nos grupos pirróis que 

complexam com o metal conforme é mostrado na Figura 9 (GRAY, 1994). 

 

N

M NN

N

R2

R
 

Figura 9 - Estrutura hipotética de um metal complexado em um composto orgânico. 

 

1.9. Composição dos Asfaltenos 

 

 Os asfaltenos são uma designação dada aos compostos que são solúveis em 

benzeno e insolúveis quando dissolvidos em excesso de n-alcanos (ex: pentano e 

hexano). Esta definição experimental engloba uma miríade de complexa e heterogênea 

de espécies de compostos orgânicos. 

 Um dos aspectos dos asfaltenos é que eles são estruturas ordenadas na fase 

líquida. Acredita-se que os componentes não-porfirínicos dos metais são associados aos 

asfaltenos que formam micelas. Essas micelas constituem uma segunda fase dentro do 

óleo, que podem precipitar sob a diluição com solventes alifáticos como o pentano ou o 

gás condensado. 

 Uma estrutura hipotética para os asfaltenos pode ser vista na Figura 10. Este tipo 

de estrutura associada aos asfaltenos é capaz de justificar o valor elevado da massa 

molar que têm sido reportados para materiais asfaltênicos. No entanto, o mais 

importante nesse tipo de estrutura para os processos térmicos reside no fato delas se 
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desdobrarem e se romperem com o aumento de temperatura, num fenômeno semelhante 

à desnaturação de uma proteína (KOSEGLU & PHILIPS, 1987). 

 

 
Figura 10 - Estrutura Macroscópica dos Asfaltenos: A – cristalito, B – Cadeia empacotada, C – 

partícula, D – miscela, E – ligação fraca, F – gap ou buraco, G – intracluster, H – intercluester, I – 

resinas, J – camada simples, K – petroporfirina, L – metal (Koseglu & Philips, 1987). 

  

 Testes utilizando a técnica de espalhamento de nêutrons revelaram que a massa 

molecular aparente caiu de valores acima de 500.000 a 25°C para um valor limite de 

6.000 a 250°C devido à ruptura das agregações. Essas agregações podem ser bastante 

úteis para explicar as propriedades dos materiais asfálticos à temperatura ambiente, 

assim como sua ausência a temperaturas acima de 250°C. 

 A composição dos resíduos também pode ser observada como um copolímero 

das várias subunidades estruturais discutidas anteriormente. Os diversos aromáticos, 

alifáticos e grupos compostos por heteroátomos são combinados de maneira randômica 

para formar o peso molecular observado nas frações de asfaltenos. Esta abordagem é 

parcialmente compatível com a hipótese das micelas, apesar dos copolímeros 

dificilmente formarem agregados a baixa temperatura, ou seja, essa abordagem não 

explica o comportamento dos compostos asfálticos à temperatura ambiente, conforme a 

Figura 11. 
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Figura 11 - Modelo das moléculas presentes no betume Athabasca (Strausz, 1989 apud Gray, 1994). 

 

 A heterogeneidade dos asfaltenos é bem ilustrada pelos trabalhos de CYR et al. 

(CYR et al., 1987 apud GRAY, 1994), onde as frações de asfaltenos foram separadas 

por cromatografia em gel permeável. Para uma mistura de asfaltenos com o peso 

molecular médio de 3600 foram isoladas cinco frações cujo tamanho variavam de 11 a 

30% do peso total da amostra e os pesos moleculares médios variavam de 1.200 a 

16.900. A fração mais pesada possuía a menor quantidade de aromáticos (35%) e 

maioria das cadeias alifáticas laterais. A fração mais leve (peso molecular de 1.200) era 

a mais aromática, com 48% de anéis aromáticos e também possuía a menor 

concentração de cadeias laterais. 
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2. Reações térmicas 

 

 As reações térmicas ocorrem espontaneamente em misturas orgânicas, desde que 

a temperatura seja suficientemente elevada, e são essencialmente não catalíticas. O 

objetivo primário na reforma de resíduos de destilação do petróleo consiste em romper 

as ligações químicas e, deste modo, formar produtos mais leves. Sendo o foco principal 

a quebra de ligações carbono-carbono, carbono-enxofre e carbono-hidrogênio. A única 

maneira efetiva para obtenção do rompimento das ligações do tipo carbono-carbono em 

resíduos de destilação é através de reações térmicas. Sendo as energias de ligação uma 

indicação da dificuldade do rompimento de tais ligações, na tabela abaixo podemos ver 

alguns exemplos dessas energias de ligação. 

 
Tabela 1 - Energias de dissociação das ligações químicas (GRAY, 1994). 

Ligação química Energia (kcal/mol) 
C-C (alifática) 85 
C-H (n-alcanos) 98 
C-H (aromáticos) 110.5 

C-S* 77 
C-N 84 
C-O 82 

 

*Estimada a partir do metil-sulfeto e da formação do radical metil, partindo-se do di-metil-sulfeto. 

 
Convém ressaltar que as energias de ligação carbono-carbono em compostos 

aromáticos possuem valores mais elevados, no caso do benzeno são 6 kcal extras para 

romper a ligação, devido à estabilização decorrente da ressonância. No entanto, 

moléculas poli aromáticas tendem a ter esse incremento da energia de dissociação das 

ligações carbono-carbono, decorrente da estabilização aromática, com valores menores 

do que os apresentados pelo benzeno. Em geral, a estabilização decorrente da 

ressonância de ligações C-C, tornam-nas praticamente indestrutíveis a temperaturas 

normais de processo (em geral inferiores a 600°C) até que o caráter aromático da 

ligação seja destruído pela hidrogenização. Na ausência de catalisadores, como ocorre 

no processo de coqueamento retardado, o rompimento de ligações C-C requer 

temperaturas de ordem superior a 420°C para que as taxas possam alcançar uma 

conversão aceitável. 
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2.1. Craqueamento de parafinas 

 

 Os processos comerciais modernos para a conversão de hidrocarbonetos de 

elevado peso molecular em produtos líquidos se utilizam de temperaturas moderadas 

(400-450°C) e pressões elevadas (geralmente acima de 10 MPa). O rompimento de 

ligações carbono-carbono se dá principalmente devido as reações de radicais livres em 

cadeia. Os radicais livres são intermediários altamente reativos que possuem um par de 

elétrons desemparelhado. Sua existência transitória começa com o rompimento de uma 

ligação. A estabilidade de radicais alquila se dá na seguinte ordem 3°>2°>1°, e os 

mecanismos de reação favorecem a formação dos radicais mais estáveis. Os radicais 

também podem ser estabilizados por deslocamento ou por ressonância, como no caso do 

radical benzil. Radicais livres em geral estão presentes em concentrações baixas, porém 

mensuráveis e sua importância se deve a ocorrência de reações em cadeia de 

hidrocarbonetos representadas a seguir pelas Equações 1 a 4 (GRAY, 1994): 

 

Iniciação: 

•→ RM
k

2
1

                  (1) 

 

Propagação: 

(transferência em cadeia) 

•• +→+ MRHMR
k 2

                (2) 

 

(Cisão β) 

ORM
k

+→ ••
3

                 (3) 

 

Terminação: 

PRadicalRadical
k

→+
4

               (4) 

 

 Onde M é o componente precursor, R• é um radical alquila de menor cadeia, O 

corresponde a olefinas e P corresponde aos produtos formados. É interessante frisar que 
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existem diversas possibilidades para as etapas de terminação decorrentes das possíveis 

combinações dos diversos radicais livres presentes (BELOHLAV et al.,2003). 

 Convém ressaltar que a denominação da etapa mostrada na Equação 3 de cisão β 

é decorrente do fato da ligação β para o centro do radical se romper para formar uma 

olefina e um radical alquila menor. As etapas de propagação se dão quando as etapas 

mostradas nas Equações 2 e 3 são muito mais freqüentes que as etapas 1 e 4. Em geral 

os radicais livres formam uma população mais ou menos estável que é capaz de 

promover as reações sem, no entanto, mudar significativamente sua concentração. Este 

mecanismo é a base para o entendimento das reações envolvidas no craqueamento 

térmico de hidrocarbonetos. Baixas pressões, (pressão atmosférica) as reações descritas 

pelo mecanismo favorecem a formação de olefinas e a pressões realmente baixas a 

pirólise realizada a 700-800°C é utilizada para produzir petroquímicos a partir de 

hidrocarbonetos leves, nafta e gasóleo. 

 Para pressões acima de 10 MPa, a distribuição de produtos não segue mais o 

mecanismo anteriormente descrito, apesar das reações ainda ocorrerem via mecanismos 

de radicais livres. Nessas condições, as abstrações de hidrogênio e adição de radicais 

tornam-se mais favoráveis. As cisões β passam a ser menos importante e o 

craqueamento de alcanos passa a ser descrito em termos de mecanismos com uma única 

etapa. Ao contrário, do mecanismo de múltiplos passos que passa pela etapa mostrada 

na Equação 3, os radicais passam a ter a sua concentração rapidamente estabilizada sem 

que ocorra a formação de olefinas. Em pressões intermediárias, entre 3 e 7 MPa, têm 

sido reportados mecanismos de duas etapas para o craqueamento térmico de alcanos. 

Esse conjunto de condições, assim como os produtos obtidos, pode ser resumido na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 – Resumos das condições e produtos obtidos para o craqueamento térmico das parafinas 

(GRAY, 1994). 

Presença de H2 Pressão Temperatura (°C) Produtos 

Não 101.3 kPa >700 
Olefinas leves, 

Coque 

Não 3-7 MPa 430 Alcanos e olefinas 

Não 14 MPa 430 Alcanos e olefinas 

Sim 14 MPa 430 
Alcanos, menos 

olefinas 

 

2.2. Reações de adição envolvendo olefinas 

 

 As reações envolvendo as Olefinas dependem de duas condições principais: 

presença de hidrogênio e catalisador para hidrogenização e a concentração total de 

olefinas, que por sua vez é conseqüência da taxa de conversão. 

 

As reações de hidrogenação (Equação 5) demandam presença de hidrogênio e 

catalisadores: 

 

+    H2         (5) 

 

 Quando expostas a elevadas pressões, as olefinas podem sofrer reações de 

adição de radicais, conforme a Equação 6: 

 

+    R
.

R.          (6) 

 

 Vale observar que a reação exibida na Equação 6 é justamente a reação reversa 

da cisão β (Equação 3). Quando as olefinas estão presentes em concentração 

suficientemente elevada, o que geralmente se dá na ausência de catalisadores e de gás 

hidrogênio, este tipo de molécula passa a participar de reações envolvendo radicais 
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livres semelhantes às que se passam com os alcanos, sendo estas reações demonstradas 

nas Equações 7,8 e 9: 

 

+    R
. +   RH

.
         (7) 

 

 

.
+   .

        (8) 

 

. +   R.   

R          (9) 

 

 As diolefinas produzidas na cisão β apresentam uma tendência de polimerização 

nos produtos líquidos e catalisadores, caso estes sejam usados no processo. Portanto, 

estas diolefinas requerem um tratamento especial, caso estejam presentes. Convém 

ressaltar que só em condições de insuficiência de hidrogênio e não-catalíticas será 

favorecida a formação de olefinas, e as diolefinas produzidas só são significativas a 

níveis de conversão elevados (GRAY, 1994). 

 

2.3. Reações envolvendo naftenos 

 

 As reações térmicas em compostos envolvendo anéis naftênicos são similares 

aquelas que ocorrem com as parafinas, entretanto este tipo de reação envolve etapas de 

reação adicionais de abertura do ciclo e desidrogenação. A abertura do ciclo é uma 

variação da etapa de cisão β, onde a reação de quebra da ligação ocorre em uma única 

molécula. Na Equação 10 pode ser observado um exemplo de abertura dos ciclos. 

 

.

.                       (10) 

 

 A abertura do ciclo é menos favorecida que a reação equivalente nas parafinas, 

fazendo com que os naftenos sejam menos reativos que as primeiras. Este fato se torna 
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particularmente perceptível no caso de compostos naftênicos que possuem um radical 

do tipo alquila ligado, pois o rompimento das ligações presentes cadeias nas alifáticas é 

favorecido. 

2.4. Reações envolvendo compostos alquil-aromáticos e aromáticos 

 

 A química dos compostos alquil-aromáticos é semelhante a dos alquil-

naftênicos, o craqueamento remove as cadeias laterais para proporcionar uma 

distribuição de produtos que engloba alquil-aromáticos com cadeias laterais mais curtas, 

alcanos e olefinas. Grupos aromáticos como o benzeno, por exemplo, não conseguem 

ser rompidos a temperaturas de operação normais e muitas vezes nesse tipo de reação é 

favorecida a formação de toluenos devido à elevada estabilidade do radical benzila.      

As cadeias laterais em grupos aromáticos condensado, como o pireno, podem sofrer 

uma reação auto-catalítica, onde a cadeia lateral é rapidamente removida. A natureza 

dessa reação auto-catalítica, assim como as condições para que ela ocorra ainda não 

foram definidas, entretanto essa rota de reação é condizente com a baixa produção de 

olefinas durante a pirólise dos asfaltenos. 

 Os radicais alquil-aromáticos podem também participar nas reações de 

condensação, o que resultará no surgimento de anéis aromáticos fundidos e 

eventualmente coque. Apesar da seqüência exata das etapas desse processo também não 

ser muito bem definida, um ponto de partida é a reação via radicais conforme as 

Equações 11 e 12. 

 

+.
+ H

.

         (11) 

Outra possibilidade 

 

+. .
         (12) 

 

 O Bifenil foi observado como um produto significante no craqueamento do n-

hexadecano em benzeno, enquanto o di-fenil-metano era significante quando n-

hexadecano era craqueado em tolueno. O craqueamento do n-alcano acelerou a 



38 
 

formação do bifenil, que normalmente só ocorreria a temperaturas acima de 550°C. A 

formação destes produtos se dá a elevadas concentrações de aromáticos. 

 Aromáticos maiores (ex: naftaleno, antraceno, etc.) sofrem reações de adição, tal 

como na reação exibida na Equação 11, mais facilmente do que o benzeno e essas se 

dão a temperaturas mais baixas Estes compostos aromáticos em ponte podem então 

sofrer reações adicionais para formar cadeias cada vez mais longas de anéis aromáticos, 

resultando na formação de coque (GRAY, 1994). 

 

2.5. Reações dos aromáticos em pontes 

 

 Estruturas aromáticas interligadas, como o bifenil e di-fenil-metano, e pontes 

mais longas ocorrem naturalmente em resíduos, assim como são formados por reações 

de condensação. A força da ligação entre o carbono aromático e o carbono α-alifático é 

muito maior que a força das ligações carbono-carbono da cadeia alifática, o que deveria 

resultar numa maior dificuldade de craqueamento. 

 Sob condições adequadas, as ligações fortes que ocorrem nas pontes curtas, tais 

quais as presentes no di-fenil-metano ou no bi-fenil, podem ser quebradas. Sendo 

apresentado o seguinte mecanismo para esta reação nas Equações 13,14 e 15. 

 

•• −→+ HSolventeHSolvente             (13) 

 

Solvente-H +
.

Solvente +
H .

       (14) 

 

.H
+.

           (15) 

 

 Convém ressaltar que apesar de representados no esquema por anéis benzênicos 

esse mecanismo também ocorre no naftil e em aromáticos mais complexos. 

A ruptura das ligações por hidrogenólise é favorecida pela presença de catalisador e 

hidrogênio. Neste caso, o papel do catalisador consiste em fornecer átomos de 
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hidrogênio que irão ativar os compostos presentes na fase líquida do solvente para que 

ocorra a hidrogenólise (GRAY, 1994). 

 

Exemplo: Craqueamento de uma molécula hipotética de resíduo 

 

 Considerando um aromático com pontes tipicamente encontrados nos resíduos, 

como o que é apresentado na Equação 16. 

 

X   =
           (16) 

 

 Este composto pode ser ativado pela abstração de hidrogênio, vide a Equação 

17. 

 

RXXR +→+ ••

              (17) 

 

 As ligações alifáticas carbono-hidrogênio são mais fracas que as ligações 

carbono-hidrogênio aromáticas, portanto as primeiras sofrem a abstração de hidrogênio 

com mais facilidade. Conseqüentemente as reações térmicas potenciais dependem de 

qual dos hidrogênios é abstraído. 

 

Caso 1 – Abstração do hidrogênio da ponte 

 

 Abstração de hidrogênio no carbono α é favorecida, pois a ligação benzênica C-

H é relativamente fraca devido à estabilização do radical pelo anel aromático. A reação 

por cisão β se dá de acordo com a Equação 18. 

 

.
αβ

α .

+
      (18) 
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 O radical produzido continua participando em reações adicionais. Convém 

ressaltar que a ligação C-C aromática era β em relação ao radical, mas devido a sua 

força esta ligação não deveria quebrar. 

 

Caso 2- Abstração do hidrogênio naftênico 

 

 A abstração de hidrogênio naftênico produz um radical com dois anéis com 

ligações C-C na posição β. 

 

.

+ CH2 CH2

.

.

(I)

 

(19) 

 

  

 A cisão β do anel naftênico produz uma olefina e um radical dentro da mesma 

molécula (Figura 19, etapa I). A reação mais comum, para a etapa I, é a recombinação 

do radical com a olefina para reformar um anel de 5 ou 6 membros. Uma reação 

alternativa seria uma cisão β adicional para produzir o etileno como é mostrado no 

esquema acima 

. 

Caso 3 – Abstração do hidrogênio aromático 

 

 A ligação aromática C-H é muito forte, então a abstração nesta posição é uma 

reação desfavorecida. 

 

.

            (20) 
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 Neste caso as ligações na posição β são ligações aromáticas C-C não reativas e 

as cisões não podem ocorrer. Este radical (Equação 20) somente participa na reação de 

abstração de hidrogênio. 

 

Caso 4 – Hidrogenólise 

 

 Na presença de hidrogênio, o radical pode fornecer uma rota alternativa àquela 

mostrada para os aromáticos em pontes (Equações 13,14 e 15). 

 O exemplo mostrado nas reações para craqueamento de aromáticos em pontes 

mostra porque as cadeias laterais e pontes tendem a craquear mais facilmente, dando 

origem à nafta e às parafinas leves. Enquanto no caso dos compostos aromáticos 

craqueados, há uma tendência a reter alguns substituintes alquila (GRAY, 1994). 

 

2.6. Reações Envolvendo Misturas 

 

 Em uma aproximação inicial, o craqueamento de misturas de hidrocarbonetos 

como o betume e resíduo de destilação seriam determinados pela reatividade dos seus 

constituintes. No entanto, os diversos constituintes da mistura interagem entre si durante 

o processo de degradação, através dos diversos radicais compartilhados entre as diversas 

espécies de acordo com a concentração e estabilidade. Em termos gerais podemos 

definir a hierarquia de reatividade, em ordem crescente: 

 

Parafinas > Olefinas Lineares > Naftenos > Olefinas Cíclicas > Aromáticos 

 

 A craqueabilidade dos compostos tende a crescer com a massa molecular, o que 

seria a priori contraditório, senão fosse o fato dessas moléculas apresentarem mais 

ligações, resultando numa maior probabilidade de que uma delas se rompa (RASEEV, 

2003). 

 Dependendo do grau de complexidade da mistura, torna-se inviável tentar 

predizer as conversões em função das espécies químicas presentes e estás passam a ser 

agrupadas de acordo com propriedades específicas como faixas de temperatura de 

ebulição, séries homologas, e até metodologias contínuas de lumping (CHEN et 

al.,2007, RANZI et al., 2001, LEIBOVICI et al.,1996). 
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2.7. Reações Envolvendo Compostos Sulfurados 

 

 Os compostos sulfurosos tiofênicos praticamente não sofrem nenhum efeito 

através de reações térmicas, do mesmo modo que se passa com os compostos 

aromáticos baseados em carbono. Os tióis, tio-éteres e dissulfetos, no entanto, são 

bastante reativos sob as condições comuns ao processamento térmico. Estima-se que 

metade da faixa de compostos sulfurosos presentes no betume e asfalto corresponda a 

esta última família de componentes. As reações térmicas envolvendo enxofre são 

favoráveis a remoção do enxofre devido às ligações C-S serem mais fracas que outras 

ligações, a Equação 21 demonstra como o enxofre pode ser eliminado na forma de gás 

sulfídrico em decorrência do craqueamento térmico. 

  

HRRHSHHRSR '2' 22 ++→+−−            (21) 

 

 O processamento térmico de betume é sempre acompanhado pela formação de 

sulfeto de hidrogênio, mesmo a temperaturas baixas como 250°C. A ruptura fácil das 

ligações dos sulfetos tem sido reportada como o principal mecanismo para o 

craqueamento de compostos de alto peso molecular presentes no betume. As reações 

dos compostos sulfurosos podem alcançar conversões da ordem de 30 a 50% sem que 

seja necessária a presença de catalisador (GRAY, 1994, SKZLO, 2005).  

 

 Convém ressaltar que nem sempre medidas diretas do teor de enxofre estão 

disponíveis, mas o valor deste parâmetro pode ser obtido através de correlações a partir 

de outros parâmetros (RIAZI et al., 1999). 
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2.8. Compostos Nitrogenados 

 

 A presença de nitrogênio nos hidrocarbonetos em geral se dá na forma de 

heteroátomos e os compostos nitrogenados são do ponto de vista prático, inalterados 

pelos processos térmicos (GRAY, 1994). 

 

2.9. Compostos Oxigenados 

 

 As reações que envolvem os compostos oxigenados constituintes dos resíduos e 

betume, até o presente momento não foram estudadas tão intensamente quanto os 

compostos anteriores. Ácidos carboxílicos e cetonas são relativamente reativos, 

enquanto éteres e furanos seguem o mesmo comportamento apresentado pelos 

compostos sulfurados (GRAY, 1994). 
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3. Caracterização do Petróleo 

  

 O petróleo é uma mistura complexa formada por uma miríade de 

hidrocarbonetos, que pode conter alguns outros elementos como oxigênio, nitrogênio, 

enxofre e alguns íons metálicos (principalmente níquel e vanádio). A natureza complexa 

dessa mistura inviabiliza uma análise precisa capaz de contabilizar precisamente cada 

componente presente na mistura e qual a sua abundância dentro da mesma.  

 Caso, eventualmente, fosse possível contabilizar as espécies presentes e suas 

concentrações, provavelmente a informação obtida teria um volume tão grande que 

dificilmente seria interpretada de uma forma útil. Resumidamente, teríamos uma 

quantidade muito grande de dados para interpretar, cujo trabalho adicional não 

proporcionaria grandes melhorias para o projeto de processos de separação e 

processamento químico do óleo em questão. 

 São adotadas diversas técnicas que ajudam a obter as informações a respeito da 

composição do óleo e de suas frações de maneira simplificada, de forma que elas 

possam ser utilizadas para o projeto (FAHIM et al.,2010, GRAY, 1994, SKZLO,2005). 

 

3.1. Caracterização Quanto as Propriedades Físicas 

 

3.1.1Curvas de Destilação 

 

 Cada petróleo tem uma curva típica de destilação. Normalmente, quanto maior 

for o teor de carbono maior será a temperatura de ebulição, portanto hidrocarbonetos 

com moléculas maiores ou de maior peso molecular possuem um temperatura de 

ebulição mais elevada. Convém ressaltar que a base da maioria dos processos de 

separação utilizados no refino de petróleo se baseia justamente na diferença de 

temperatura de ebulição. 

 Numa curva de destilação são apresentadas as temperaturas de ebulição em 

função do percentual de volume destilado acumulado, até aquela temperatura de 

ebulição. Sendo as curvas obtidas plotadas em um gráfico. Em algumas cartas de óleo 

as curvas de destilação são exibidas na forma de tabelas, exemplo desta apresentação 

pode ser encontrado na Tabela 3. Em alguns casos, a curva de destilação pode ser 
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expressa pela temperatura de ebulição em função da fração mássica acumulada que foi 

destilada até aquela temperatura, ver exemplo na Figura 12. 

 

Tabela 3 – Exemplo de Curva de destilação apresentada na forma de tabela (SKZLO,2005). 

Curva de destilação 

Temperatura de 

ebulição (°C) 

Fração 

mássica 

destilada 

acumulada 

(%) 

Fração 

volumétrica 

destilada 

acumulada (%) 

015 0,94 1,00 

075 5,45 6,81 

145 17,42 20,56 

190 24,66 28,48 

230 30,87 35,02 

340 50,03 54,34 

375 56,04 60,21 

460 68,26 71,82 

550 80,32 83,04 

560 81,66 84,27 

 

 Geralmente a caracterização do petróleo se inicia com a realização de uma 

destilação em batelada com uma coluna padronizada contendo muitos estágios de 

equilíbrio (20 a 100) e grande razão de refluxo (5 a 20), com o intuito de obter um 

fracionamento do óleo bem próximo do ideal. Em geral o método mais comum é a 

realização dos procedimentos para obtenção de uma curva TBP (True Boiling Point ou 

Ponto de ebulição verdadeiro) que são os seguintes: 

 

1. Uma quantidade razoável de petróleo, cerca de 100 litros, é colocada em um 

balão de destilação; 

2. Para cada litro destilado, anota-se a temperatura inicial e a temperatura final de 

no balão volumétrico; 

3. A curva TBP é traçada admitindo-se a temperatura média de ebulição para cada 

litro destilado da amostra, seja correspondente a média aritmética entre a 
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temperatura inicial e final, o que de fato é uma boa aproximação considerando 

que o intervalo de temperatura é estreito. 

 
Figura 12 - Exemplo de Curva de Destilação (FAHIM et al., 2010). 

 

 Em adição a temperatura como função da porcentagem vaporizada (curva TBP), 

é comum a medição da densidade de cada uma das frações líquidas destiladas e algumas 

outras propriedades dessas frações. No entanto, a obtenção de uma curva TBP é 

trabalhosa e, por esse motivo, diversos outros padrões de curva são utilizados em 

especial a ASTM D-86, D-2887, D-1160, etc. Alguns procedimentos para conversão de 

outras curvas de destilação em curvas TBP podem ser encontrados no API TDB 

(API,1997) e na literatura (SUGAYA, 1994). 

 

Tabela 4 – Conversão de ASTM D-86 para TBP usando as temperaturas em graus Rankine 
(SUGAYA, 1994). 

TBP=a (ASTM D86)b 

%volume destilado A b 

0 0,9167 1,0019 

10 0,5277 1,0900 

30 0,7429 1,0425 

50 0,8920 1,0176 

70 0,8705 1,0226 

90 0,9490 1,0110 

95 0,8008 1,0355 
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 As temperaturas alcançadas durante o processo de obtenção das curvas de 

destilação podem ser bastante elevadas, por esse motivo se faz uso de vácuo para evitar 

o craqueamento térmico, mas ainda assim é inútil continuar com o processo para 

temperaturas acima de 500°C sob pressão atmosférica, na Figura 13 temos uma 

fotografia de um dos muitos tipos de equipamentos utilizada para obter essas curvas de 

destilação.  

 

 

Figura 13 - Equipamento utilizado para obtenção da curva de destilação segundo a norma ASTM 

D-2892 (REPSOL, 2011). 

 Apesar da inviabilidade da destilação do resíduo, é possível utilizar a 

viscosidade deste para o cálculo do peso molecular. Sendo a temperatura de ebulição 



48 
 

obtida de maneira reversa utilizando alguma correlação para o cálculo do peso 

molecular a partir da temperatura de ebulição (MATEUS, 2008). 

3.1.2. Gravidade Específica (SPGR) 

 

 Os dados de gravidade específica são úteis tanto para o balanço de massa quanto 

para caracterização do óleo. A combinação da gravidade específica com o ponto de 

ebulição é o suficiente muitas vezes para obter uma estimação grosseira do massa 

molecular (MW) e outras propriedades termodinâmicas. A facilidade da determinação 

da gravidade específica faz com que esta seja uma medida de caracterização preferida 

diante da opção da medida do peso molecular que é muito mais sujeita a erros e 

tendências (SUGAYA, 1994, SKZLO, 2005). 

 

3.1.3. Temperatura média de Ebulição (Tb) 

 

 A curva de ebulição representa a distribuição das propriedades, mas para que 

seja possível o uso de pseudocomponentes é necessário calcular propriedades médias 

adequadas. A média de uma propriedade T entre um intervalo de a até b, pode ser 

definida na Equação 22 (GRAY, 1994). 

)(

)(

ba

dqqT

T

b

a

−
=
∫

 

(22) 

 

  

 Ou seja, para obter a temperatura média é necessário integrar a curva de 

temperatura em função de uma propriedade q. Em geral, as opções mais comuns são 

expressar as temperaturas em função da fração volumétrica, fração mássica ou fração 

molar. Sendo a partir dessas definidas as seguintes temperaturas médias, conforme as 

Equações 23 a 26. 

 

Temperatura média de ebulição volumétrica:  

ii
TBPvVABP ⋅= ∑               (23) 
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Temperatura média de ebulição mássica:  

ii
TBPwWABP ⋅= ∑               (24) 

 

Temperatura média de ebulição molar:  

ii
TBPmMABP ⋅= ∑               (25) 

 

Mean-Average Boiling Point:  









⋅+= 33

1

)(
2

1
ii TBPvMABPMeABP  (26)

 

 

3.1.4. Grau API 

 

 O grau API é apenas uma forma adimensional de expressar a densidade do 

petróleo. Sendo definido como na equação abaixo: 

 

5,131
5,141

60
60

−=°
d

API

              (27)
 

 A partir da equação anterior é possível perceber que o °API é inversamente 

proporcional à densidade do óleo, ou seja, quanto mais pesado o óleo menor o °API. 

Embora, atualmente não exista um consenso geral sobre quais os limites que definem se 

um óleo é pesado ou não. No entanto, uma das classificações mais aceitas é a 

classificação do American Petroleum Institute que propõe a seguinte classificação 

(SKZLO, 2005): 

• Petróleos leves: Grau API superior a 31,1 

• Petróleos médios: Grau API entre 22,3 e 31,1 

• Petróleos pesados: Grau API entre 10 e 22,3 

• Petróleos extra pesados: Grau API inferior a 10 
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3.1.5. Fator de Caracterização de Watson 

  

 Trata-se de um fator de caracterização que é capaz de proporcionar uma 

estimativa da natureza da fração de petróleo, quanto a sua aromaticidade ou 

parafinicidade, sendo definido na Equação 28. 

SPGR

T
K b

w

3

1

=
                          (28)

 

 Onde Tb é dado em °Rankines e é igual ao MeABP e SPGR é a gravidade 

específica a 15°C. 

 

  Os valores de Kw variam de acordo com a natureza do petróleo, sendo obtidos 

valores de Kw menores do que 10 para óleos muito aromáticos e valores de até 15 para 

óleos muito parafínicos (GRAY, 1994). 

 

3.1.6. Pseudo-Componentes 

  

 Cálculos de projeto para o processamento de frações de petróleo e óleos crus 

costumam requerer a composição de cada uma das correntes do processo e, como já foi 

dito anteriormente, é inviável saber as composições exatas de cada um dos 

hidrocarbonetos presentes no petróleo e nas correntes durante o processo de refino. 

Portanto essas correntes são caracterizadas como uma mistura de pseudocomponentes 

discretos com faixas definidas de temperatura de ebulição ou de cortes em uma curva 

TBP. Cada um desses pseudocomponentes corresponde a vários hidrocarbonetos 

verdadeiros que são desconhecidos (exemplo: parafinas, naftenos e aromáticos), mas 

que entram em ebulição dentro de uma faixa de temperatura (SKZLO, 2005). 

 Usualmente, cada pseudocomponente é caracterizado por um ponto de ebulição 

normal médio (Normal Boiling Point ou NBP), gravidade específica e massa molecular. 

Sendo as duas primeiras propriedades obtidas através de uma curva TBP e uma curva de 

gravidade específica versus volume destilado. Enquanto o peso molecular é 

normalmente calculado através de correlações. Uma vez que estes parâmetros estejam 

determinados, os pseudocomponentes podem ser tratados como qualquer outro 

componente definido durante os cálculos de propriedade termofísicas e termodinâmicas 
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como, por exemplo, entropia, entalpia, e propriedades de transporte tais quais 

viscosidade e difusividade. 

 No entanto, algumas propriedades como o ponto de fluidez dependem da 

natureza química dos componentes representados pelos pseudo-componentes e, 

portanto, a informação da composição química em termos do percentual de parafinas, 

aromáticos e naftenos precisa ser obtida. 

 Um fato que deve ser mencionado é que além do tratamento discreto através da 

utilização de pseudocomponentes também existe a possibilidade de caracterizar a 

mistura através de funções de distribuição de propriedades contínuas. Porém, por não 

condizer com escopo desse trabalho essa técnica não será abordada no presente texto. 

 

3.1.7. Propriedades Pseudo-críticas e Fator Acêntrico 

 

 Praticamente todos os métodos que são utilizados para cálculo das propriedades 

termodinâmicas e de transporte se baseiam no princípio dos estados correspondentes e 

em equações de estado. Para utilizar estes métodos são necessários a temperatura crítica, 

a pressão crítica e o fator acêntrico como dados de entrada. Estes dados são tabelados 

para componentes definidos, porém no caso dos pseudo-componentes faz-se necessário 

a utilização de correlações para que as propriedades críticas e o fator acêntrico sejam 

obtidos.  

O método geralmente adotado nestes casos consiste em calcular estas constantes 

através de correlações que usam dados de entrada as temperaturas médias de ebulição e 

a gravidade específica ou o grau API do pseudo-componente. Sendo as correlações mais 

comuns no cálculo destas propriedades as correlações de Riazi (2005) e de Lee & 

Kesler (1975) que são baseadas no princípio dos estados correspondentes. 
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3.1.8. Faixas de Corte 

 

As curvas de destilação de qualquer mistura de hidrocarbonetos é importante por 

indicar as quantidades de frações úteis para o refinador. Sendo as faixas de corte mais 

comuns definidas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Faixas de Ebulição para diversos cortes de Petróleo. 

Faixas de ebulição de Petróleo e Betumes (GRAY, 1994) 

Nome Faixa de temperatura (°C) Aplicação 

Gasolina 32-104 Gasolina 

Nafta 82-204 
Reformado para produção de 

gasolina 

   

Querosene 165-282 Querosene 

Gasóleo Leve 215-337 Diesel 

Gasóleo Pesado 320-426 

Alimentação do 

Craqueamento Catalítico ou 

do hidrocraqueamento 

Gasóleo de Vácuo 398-565 

Alimentação do 

Craqueamento Catalítico ou 

do hidrocraqueamento 

Resíduo 565+ 

Asfalto ou alimentação do 

coqueamento ou 

hidrocraqueamento 

 

 Uma ressalva que pode ser feita é que as faixas acima se sobrepõem, indicando 

variações nas especificações entre refinarias. Então por conveniência costuma-se adotar 

as seguintes designações para os destilados (GRAY, 1994): 

• Nafta: Ponto de Ebulição inicial-177°C 

• Destilado Médio: 177-343°C 

• Gasóleo: 343-525°C 

• Resíduo: 525°C+ 
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3.1.9. Ponto de Fluidez 

 

 O ponto de fluidez é definido como a temperatura mais baixa na qual uma 

amostra irá escoar. Esta propriedade indica o grau de dificuldade para o bombeamento 

do óleo ou fração, sendo de fundamental importância em climas frios. Adicionalmente o 

ponto de fluidez também indica a aromaticidade ou parafinicidade de uma fração. Um 

ponto de fluidez baixo indica um baixo teor de parafinas enquanto valores elevados para 

esse parâmetro indicam um teor elevado de aromáticos. O ponto de fluidez para o cru e 

para frações que entram em ebulição acima de 232°C são determinados pelo 

procedimento ASTM D97 (FAHIM et al., 2010). 

 

3.1.10. Viscosidade  

 

 A resistência ao escoamento ou ao bombeamento de um determinado óleo pode 

ser determinada pela viscosidade. Quanto mais viscoso um óleo, maior será a perda de 

carga quando eles escoam através de dutos. 

 Em geral, a viscosidade de frações e do petróleo é expressa comumente em 

centistokes (cSt). A viscosidade destas frações é geralmente medida a 100°F e 210°F 

pelas ASTM D445 e ASTM D446, respectivamente (FAHIM et al., 2010). 

 

3.1.11. Índice de Refração 

 

 Índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da 

luz no óleo. Sendo este parâmetro mensurado através do procedimento ASTM D1218 

(RIAZI,2005). 

 

3.1.12. Ponto de Congelamento 

 

As frações de petróleo são, em sua maioria, líquidos a temperatura ambiente. 

Entretanto, óleos pesados contêm compostos pesados como ceras e asfaltenos que 

possuem uma tendência a se solidificarem a baixas temperaturas, restringindo e em 

alguns casos inviabilizando o escoamento. Deste modo, o ponto de congelamento é 

definido como a temperatura na qual uma determinada fração de petróleo congela. 
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Esta propriedade é uma das especificações relevantes para o querosene e demais 

combustíveis utilizados em jatos, tendo em vista as baixas temperaturas encontradas nas 

altitudes que essas aeronaves operam. Os testes usados para medir essa propriedade são 

padronizados pelos métodos ASTM D4790 e ASTM D16 (FAHIM et al., 2010). 

 

3.1.13. Ponto de Anilina 

 

Este parâmetro é definido como a temperatura mais baixa na qual um volume 

idêntico de anilina e petróleo são miscíveis. Como é de conhecimento que a anilina é 

um composto aromático, torna-se fácil deduzir que quanto mais baixo for o ponto de 

anilina mais aromática será a fração de petróleo. O ponto de anilina é em geral medido 

seguindo o procedimento ASTM D611(FAHIM et al., 2010, RIAZI, 2005). 

 

3.1.14. Ponto de Ignição 

 

O ponto de ignição de um hidrocarboneto líquido é a temperatura mais baixa na 

qual vapor suficiente é produzido acima do líquido para que a ignição ocorra na 

presença de centelha. Sendo esta propriedade importante para determinar as medidas de 

segurança no transporte e armazenamento dessa fração de petróleo em ambientes que 

apresentam temperatura elevada. O ponto de ignição também indica o grau de 

flamabilidade e o risco de explosão de um combustível e este parâmetro pode ser 

medido através dos métodos ASTM D1711, ASTM D09 e ASTM D1695 (FAHIM et 

al., 2010). 

 

3.1.15. Número de Octano 

 

É uma medida da capacidade de compressão de um dado combustível em um 

motor de ignição. A capacidade de um combustível de resistir à auto-ignição durante a 

compressão que antecede a centelha de ignição resulta em um elevado valor para o 

número de octanagem. Este valor é medido comparando a taxa de compressão em 

relação a uma mistura de n-heptano e iso-octano. Onde o n-heptano puro corresponde ao 

0 e o iso-octano puro corresponde a 100. Exemplificando, uma mistura com 80% em 

volume de iso-octano teria um número de octanagem de 80. Sendo o método ASTM 

D2700 um dos testes utilizados para a medição desta propriedade (FAHIM et al., 2010). 
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3.1.16. Número de Cetano 

 

De maneira resumida seria definido como a tendência de um combustível de 

sofrer auto ignição. Sendo determinado pelo percentual de cetano (n-hexadecano) em 

uma mistura de cetano e alfa-metil-naftaleno. Sendo esta propriedade utilizada na 

especificação de destilados médios e sendo um dos seus testes padrões o método ASTM 

D9760 (FAHIM et al., 2010, RIAZI, 2005). 

 

3.1.17. Peso Molecular 

 

A maior parte dos crus de petróleo possui uma massa molecular entre 100 e 500. 

Apesar de existirem diversos métodos para medição dessa propriedade o método mais 

aplicado é baseado na redução da temperatura de congelamento. 

Outros parâmetros como a pressão de vapor Reid, Smoke Point e o teor de água, 

sais e sedimento (BSW) também podem ser utilizados para complementar as 

propriedades físicas básicas para caracterização do óleo ou de suas frações (FAHIM, 

2010). 

 

3.2. Caracterização Quanto As Propriedades Químicas 

 

3.2.1. Classes de Fracionamento (Class Fractionation) 

 

As classes de fracionamento são grupos de compostos separados do óleo com base 

nas características combinadas de solubilidade e adsorção. Sendo a terminologia 

oriunda dos estudos de carvão e materiais asfálticos, e é baseada na solubilidade em 

solventes de polaridade decrescentes ou poder de solvência (GRAY,1994). 

 

• Coque e sólidos – Insolúveis em tetrahidrofurano (THF); 

• Pré-asfaltenos – Solúveis em THF e insolúveis em benzeno; 

• Asfaltenos – Solúveis em benzeno e insolúveis em n-pentano; 

• Maltenos – Solúveis em n-pentano; 
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Os maltenos são passíveis de uma separação adicional em uma coluna 

cromatográfica, cujo procedimento é geralmente conhecido pelo acrônimo de SARA 

(saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos), nas seguintes frações: 

 

• Resinas – Maltenos adsorvidos em sílica-gel ou argila a partir de uma solução 

de n-pentano; 

• Óleos – Maltenos não adsorvido do n-pentano; 

• Aromáticos – Óleos adsorvidos de uma solução de n-pentano em uma coluna de 

sílica/alumina; 

• Saturados – Óleos não adsorvidos; 

 

 
Figura 14 - Fluxograma mostrando o método SARA de forma resumida. 
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3.2.2. Análise elementar 

 

Os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio de um óleo ou de uma das suas 

frações podem ser determinados por análise elementar. A amostra sofre combustão 

produzindo dióxido de carbono, dióxido de enxofre, água e óxidos de nitrogênio, sendo 

estes gases separados e tendo suas quantidades determinadas por diferentes métodos. 

A determinação do teor de enxofre é de fundamental importância, pois essa 

informação é crucial no projeto do esquema de refino do óleo cru e conseqüentemente 

do valor de mercado dos produtos obtidos. As técnicas utilizadas para determinar o teor 

de enxofre são inúmeras e são escolhidas de acordo com o teor de enxofre contido na 

amostra. Sendo os métodos mais amplamente utilizados baseados em combustão e 

fluorescência de raios-X. 

Alguns teores de metais (Ni, Fe ou V), também podem ser medidos via análise 

elementar. Neste caso os métodos de fluorescência de raios-X, absorção atômica e 

plasma de argônio. O método ASTM D5708 pode ser utilizado para determinação do 

teor de metais e no caso do enxofre costuma-se usar a técnica de fluorescência de raios-

X determinada pelo método ASTM D2622 (FAHIM et al., 2010). 

 

3.2.3. Resíduo de Carbono 

 

O resíduo de carbono de um óleo cru, óleo pesado ou resíduo é o percentual de 

coque que permanece após a evaporação e craqueamento da amostra na ausência de ar. 

Dependendo do procedimento teste o resultado é denominado de resíduo de Carbono 

Conradson ou Ramsbottom. Este parâmetro indica o teor de asfalto ou lubrificante que 

pode ser produzido a partir do óleo que está sendo processado. O procedimento ASTM 

D 189 é comumente utilizado para determinação deste dado (FAHIM et al., 2010, 

SKZLO, 2005). 
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3.2.4. Análise detalhada dos hidrocarbonetos 

 

A análise detalhada dos componentes pode ser realizada nos gases do petróleo e 

frações de nafta através de cromatografia gasosa usando diferentes colunas em uma 

ordem prescrita. Um padrão interno é usado para prever as concentrações dos diversos 

compostos. Um cromatograma pode ser usado para o cálculo do teor de parafinas, 

isoparafinas, olefinas, naftenos e aromáticos (PIONA) de uma amostra, sendo utilizado 

o procedimento ASTM D445 (FAHIM et al., 2010, RIAZI,2005). 

 

3.2.5. Análise das famílias de hidrocarbonetos 

 

A cromatografia pode ser utilizada na determinação dos teores dos compostos 

presentes na nafta, entretanto esse método não é viável para cortes mais pesados. Então 

são utilizados métodos baseados em espectroscopia de massa para a obtenção de dados 

a respeito do teor de hidrocarbonetos saturados e hidrocarbonetos aromáticos. Como 

exemplos dessas famílias podem ser citados as parafinas, monocicloparafinas, 

alquilbenzenos, diaromáticos e teor de compostos sulfurados, como benzotiofenos.  

Os valores deste tipo de análise podem ser usados para prever os produtos, desde 

que existam correlações relacionando a concentração dessas famílias de hidrocarbonetos 

com os diversos produtos. Em geral, utiliza-se o método de análise ASTM D5368 

(FAHIM et al., 2010). 

 

3.2.6. Teor de Carbono Aromático 

 

É determinado pelo ASTM D5292. A aromaticidade de um corte de petróleo é 

definida como a fração molar de carbono aromático numa determinada amostra, sendo 

determinado por ressonância magnética nuclear de carbono de 13(FAHIM et al., 2010). 
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4. Processos de Craqueamento Térmico 

 

O craqueamento térmico consiste na quebra das moléculas de resíduos pesados 

sob condições térmicas severas. Os produtos líquidos destes processos são altamente 

olefínicos, aromáticos, e possuem alto teor de enxofre. Em geral, eles requerem 

hidrotratamento para melhoria das suas propriedades. O Coqueamento é um processo de 

rejeição de carbono dos resíduos pesados produzindo componentes mais leves e com 

baixo teor de enxofre e coque, onde fica contida a maior parte do enxofre, o restante 

costuma sair junto com a fração de gases (FAHIM et al., 2010, VALYAVIN et al., 

2007). 

O tratamento térmico de hidrocarbonetos segue um mecanismo de radicais livres 

onde as reações de craqueamento se situam na etapa inicial. As reações nas etapas finais 

resultam na formação de frações pesadas e produtos como o coque. As etapas de reação 

das diferentes frações podem ser expressas de maneira resumida na Figura 15. 
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Figura 15 – Principais mecanismos envolvidos no craqueamento térmico de diversas 

frações de petróleo (FAHIM et al., 2010). 

 

Existem diversos processos industriais para o craqueamento térmico de frações 

de petróleo. Um dos primeiros é o processo de Viscorredução, que é um processo leve 

de craqueamento térmico, aplicado somente para redução da viscosidade do resíduo e 

uma pequena produção de produtos leves. O segundo processo seria o coqueamento 

retardado no qual a carga é exposta a temperaturas moderadas produzindo produtos 

mais leves e coque. Um terceiro processo envolve craqueamento térmico severo: parte 

do coque é queimado e usado para aquecer a carga no reator de craqueamento, como em 

um reator de Coqueamento Fluido. Em outras versões deste processo, vapor é usado 

para gaseificar maior parte do coque (flexicoking). Condições operacionais mais 

detalhadas desses processos serão apresentadas mais a frente no texto. Sendo destinado 

um tópico especial para o processo de Coqueamento Retardado (FAHIM et. al., 2010). 
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4.1. Viscorredução 

 

Viscorredução é um processo de craqueamento térmico moderado de resíduo 

atmosférico ou de vácuo para produção de produtos leves e 75-85% do material 

craqueado de menor viscosidade pode ser usado como óleo combustível. A maior parte 

das reações envolvidas na viscorredução é o craqueamento térmico de hidrocarbonetos 

pesados, haja vista que as resinas capturam os asfaltenos e os mantêm dissolvidos no 

óleo. O craqueamento destas resinas resulta na deposição dos asfaltenos, o que pode vir 

a causar formação de depósitos na fornalha e obtenção de óleos combustíveis instáveis. 

A severidade do craqueamento ou conversão é limitada pela capacidade de estocagem 

do combustível residual. Sendo, passíveis de ocorrência, as seguintes reações durante o 

processo de viscorredução (FAHIM et al., 2010): 

 

• Ruptura das cadeias laterais parafínicas, reduzindo o ponto de fluidez; 

• Craqueamento de anéis naftênicos a temperaturas acima de 482°C; 

• Formação de Coque através da polimerização, condensação, desidrogenação e 

desalquilação; 

 

A severidade da viscorredução pode ser definida de acordo com as seguintes 

considerações: 

 

• Estabilidade dos combustíveis residuais no tanque de estocagem; 

• Quantidade de material que entra em ebulição abaixo de 160°C; 

• Redução percentual na viscosidade do produto de 25 a 75%; 

 

Geralmente são produzidos 4 cortes no processo de viscorredução: gases (até C4), 

Nafta (C5-165°C), gasóleo (166-350°C), e resíduo ou alcatrão (350+°C). As produções 

típicas podem ser encontradas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Rendimentos típicos do processo de viscorredução (FAHIM et al., 2010). 

Produto % mássico da carga 

Gases 2-4 

Nafta 5-7 

Gasóleo 10-15 

Resíduo 75-85 

 

Existem dois tipos de processos para viscorredução: coil visbreaker e o soak 

visbreaker. No primeiro processo, o craqueamento se dá nas serpentinas da fornalha 

enquanto no segundo processo o craqueamento ocorre num tambor colocado entre a 

fornalha e a coluna fracionadora (FAHIM et al., 2010). 

 

4.1.1. Coil Visbreaker 

 

Neste processo, o resíduo atmosférico ou de vácuo é alimentado, aquecido e 

levemente craqueado. A faixa de temperatura na qual as reações se processam vai de 

450-480° e a pressão varia num intervalo entre 3 e 10 bar. 

Nessa configuração de processo os produtos são resfriados assim que saem da 

fornalha para interromper a propagação das reações de craqueamento. Este ponto é 

crucial no processo, pois evita que a reação continue se propagando e venha a gerar 

depósitos de coque na torre fracionadora que se encontra a jusante. Sendo, de um modo 

geral, utilizados o gasóleo e o resíduo de visbreaking na corrente de resfriamento. 

(PARAKASH, 2003 apud FAHIM et. al., 2010). O esquema para esse fluxograma pode 

ser observado na Figura 16. 
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Figura 16 – Fluxograma do processo coil visbreaker (FAHIM et al., 2010). 

 

Após o resfriamento, o efluente é direcionado ao fundo da torre fracionadora. 

Neste equipamento, os produtos são separados em gás, gasolina, gasóleo e resíduo de 

visbreaking. 

O gasóleo é retirado e empobrecido por vapor para remoção dos componentes 

voláteis e então é misturado com as frações de fundo para posterior processamento em 

plantas de hidrotratamento, craqueamento catalítico ou hidrocraqueamento. A nafta e a 

gasolina, produzidas no processo de viscorredução e obtidas como produto de topo na 

torre fracionadora, são utilizadas como alimentação para a reforma catalítica e em 

seguida são encaminhadas para o blending de onde saem como produtos já acabados ou 

são enviadas para o sistema de combustíveis. As frações de fundo são retiradas da 

fracionadora e trocam calor com a alimentação dos reatores de viscorredução. Na 

seqüência, as frações de fundo são misturadas com o gasóleo empobrecido (convém 

ressaltar que essa etapa é opcional) e, enfim, enviados para o armazenamento. 
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4.1.2. Soaker Visbreaker 

 

O processo Soaker Visbreaker se diferencia pelo fato de possuir um tambor entre 

fornalha de viscorredução e o processo de resfriamento. Um esquema para esse 

processo pode ser encontrado na Figura 17. 

 

 
Figura 17 - Fluxograma do Processo Soaking Visbreaker (FAHIM et al., 2010). 

 

De acordo com os fundamentos das tecnologias de craqueamento térmico, a 

conversão é função de principalmente 2 parâmetros operacionais: Tempo de residência 

e temperatura. E é justamente nesse ponto que reside a diferença entre as duas 

configurações para o processo de viscorredução. Enquanto o coil visbreaker é um 

processo cujo tempo de residência é curto e a sua severidade é alta, o soaker visbreaker 

utiliza-se de um tempo de residência maior, porém expondo a carga a uma temperatura 

menos severa. Em teoria os rendimentos dos produtos obtidos em ambos os processos 

seria essencialmente os mesmos, assim como não deveria existir grandes diferenças na 

qualidade e propriedades destes produtos. 

Ambas as configurações possuem suas vantagens e desvantagens, assim como 

aplicações. Os produtos do coil visbreaker são, em via de regra, levemente mais 

estáveis, o que de fato é relevante para alguns processos e aplicações. Estes produtos 

são mais flexíveis e permitem a aplicação na produção de cortes pesados com 

temperatura de ebulição na faixa do gasóleo de vácuo. Enquanto o processo de 
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viscorredução com tambores, em geral, requerem menos investimento de capital, 

consomem menos energia e possuem um tempo de campanha mais elevado (FAHIM et 

al., 2010, RASEEV, 2003). 

 

4.2. Coqueamento Fluido 

 

O coqueamento fluido é um processo de craqueamento térmico constituído por 

um reator de leito fluidizado conforme a Figura 18. O resíduo de vácuo é aquecido até 

260°C e alimentado no scrubber que é localizado acima do reator de recuperação de 

finos de coque, e então a carga de alimentação do reator é operada a 370°C. Os 

hidrocarbonetos pesados presentes na alimentação são reciclados juntamente com os 

finos de coque. As reações se processam dentro do reator em temperaturas que variam 

entre 510-560°C e o resíduo de vácuo é alimentado no leito fluidizado de partículas de 

coque através de injetores. A carga de alimentação sofre craqueamento e produz vapor e 

gases leves que passam através do purificador de gases para a coluna de destilação. 
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Figura 18 - Fluxograma do processo de coqueamento fluido (FAHIM et al., 2010). 

 

O coque produzido no reator é depositado em um leito de partículas de coque de 

maneira estratificada. Vapor é introduzido no fundo do reator, onde um separador é 

adicionado para remover os hidrocarbonetos pesados da superfície das partículas. Este 

vapor também é utilizado para fluidizar o leito. Parte do coque é direcionada ao 

queimador onde 15-30% é sofre combustão ao entrar em contato com a injeção de ar. O 

restante do coque já aquecido é recirculado de volta ao reator para prover o calor 

necessário. A temperatura de operação no queimador oscila entre 593-677°C 

(HAMMOND et al., 2003 apud FAHIM et al.,2010). 

A combustão do coque produz uma saída de gás com baixa capacidade de 

aquecimento. 
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4.3. Flexicoking 

 

O processo flexicoking é um aperfeiçoamento do processo de coqueamento 

fluido, onde somente 2% em massa do coque é utilizado para aquecer a alimentação. 

Um leito fluidizado é adicionado ao processo anterior e este equipamento age como um 

gaseificador no qual vapor e ar são injetados para produzir um gás de síntese 

denominado de Low BTU Gas ou simplesmente LBG. Esta configuração pode ser vista 

na Figura 19. Este gaseificador opera a temperatura entre 816-982°C e produz coque 

aquecido que resta após a gaseificação. Este coque aquecido flui para o vaso 

intermediário que atua como um trocador de calor para aquecer o coque oriundo do 

reator, que se encontra frio. Enquanto a operação do reator é praticamente a mesma do 

processo de coqueamento fluido e o coque que não é consumido no processo é purgado 

no aquecedor (FAHIM et al., 2010, MATEUS, 2008). 

 

 
Figura 19 - Fluxograma do processo flexicoking (FAHIM et al., 2010). 
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Os processos que ocorrem no reator podem ser divididos em duas zonas: zona de 

redução e zona de oxidação, cujas reações possuem uma cinética muito rápida e se 

processam da seguinte maneira: 

 

Zona de Oxidação 

COOC →+ 22

1
 

222

1
COOCO →+  

 

Zona de Redução 

22 HCOOHC +→+  

222 HCOOHCO +→++  

 

4.4. Hidrocraqueamento 

 

O hidrocraqueamento é um processo de hidrogenação no qual cargas com alto 

peso molecular são convertidas em moléculas menores e hidrogenadas para formar 

produtos com menor massa molecular e maior estabilidade. O catalisador utilizado neste 

processo é do tipo bifuncional, sendo composto por uma parte metálica e uma parte 

ácida. A primeira é responsável pelo processo de hidrogenação, enquanto a segunda 

promove o craqueamento (BALASUBRAMANIAN & PUSHPAVANAM, 2008). 

 Em geral o processo de hidrogenação remove as impurezas contidas na 

alimentação, tais quais enxofre, nitrogênio e metais. O craqueamento térmico das 

moléculas pesadas, em geral, produz moléculas insaturadas que são menos instáveis, 

deste fato surge a importância da hidrogenação para garantir a estabilidade dos produtos 

finais. 

 O hidrocraqueamento desempenha um papel importante como um dos principais 

processos de conversão durante o refino. Este processo é utilizado, principalmente, para 

produção de destilados com baixo teor de enxofre, como querosene e diesel. No entanto, 

se o processo de hidrocraqueamento for menos severo um óleo combustível com baixo 

teor de enxofre será produzido. 
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 Atualmente, este processo tem sido utilizado para desasfaltação catalítica e para 

remoção de aromáticos por saturação de hidrogênio. Este processo tem sido aplicado às 

plantas de óleo lubrificante e vem gradualmente substituindo a desasfaltação e remoção 

de aromáticos via solvente (FAHIM et al., 2010). 

 

 
Figura 20 - Estrutura de zeólitas do tipo Y (FAHIM et al., 2007). 

 

 Em geral são utilizadas as seguintes opções para o suporte ácido no quais se 

passam as reações de craqueamento e isomerização: 

 

• Óxidos amorfos (sílica-alumina); 

• Zeólita cristalina principalmente do tipo y modificadas (Figura 20) em conjunto 

com um elemento de ligação (alumina); 

• Misturas de Zeólita cristalina e óxidos amorfos. 

 

 Os metais utilizados para promover a hidrogenação podem ser metais nobres, 

como platina e paládio, ou sulfetos de metais não nobres dos grupos VIA (molibdênio e 

tungstênio) e VIIA (cobalto e níquel). Esses metais iniciam o craqueamento pela 

formação de olefinas intermediárias através de desidrogenação; 

 As configurações adotadas para este processo pode se dar na forma de 1 ou 2 

estágios, sendo o processo com 1 estágio utilizado para cargas com alimentação 

composta de hidrocarbonetos leves. Esta configuração para o processo pode ser operada 

com ou sem reciclo, entretanto caso se deseje uma conversão elevada faz-se necessário 

o reciclo do produto de fundo da coluna fracionadora, sendo esta configuração é 
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utilizada para produção de diesel e emprega um catalisador amorfo. Um fluxograma 

para o processo em um estágio pode ser encontrado na Figura 21. 

 

 
Figura 21 - Processo de Hidrocraqueamento em um estágio (FAHIM et al., 2010). 

  

 A configuração para este mesmo processo em 2 estágios pode ser encontrada na 

Figura 22. O efluente do reator no primeiro estágio é enviado para um separador e uma 

coluna fracionadora. Em seguida, a fração de fundo da fracionadora é encaminhada para 

o segundo reator. Um fato que merece destaque é a presença do separador de alta 

pressão que separa o hidrogênio e o devolve para o reator. Normalmente o catalisador 

utilizado no primeiro reator possui uma razão elevada de hidrogenação/acidez causando 

a remoção de nitrogênio, de hidrogênio e enxofre. O segundo reator possui um valor 

baixo para este mesmo parâmetro, maximizando a produção de nafta (FAHIM et al., 

2010). 
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Figura 22 - Processo de Hidrocraqueamento em dois estágios (FAHIM et al., 2010). 

 

 No entanto, se destilados médios (diesel e combustíveis de aviação) são os 

produtos a serem maximizados, uma taxa elevada de hidrogenação/acidificação é 

adotada. Neste caso, um reator de hidrotratamento necessita ser adicionado antes do 

primeiro reator, o que facilitará a remoção de enxofre e nitrogênio. Sendo o H2S e NH3 

separados da corrente antes de entrarem no primeiro reator, fato que possibilita a 

seleção de catalisadores especiais que não sofrem envenenamento pelos gases ácidos, 

sendo esses catalisadores responsáveis por uma maior conversão. Todas essas 

características fazem com que o processo em 2 estágios seja mais flexível e também 

mais viável para trabalhar com cargas pesadas (FAHIM et al., 2010, RASEEV, 2003). 
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5. Coqueamento Retardado 

 

 O coqueamento retardado é um processo utilizado nas refinarias de petróleo para 

converter os resíduos de refino do petróleo (frações de fundo da coluna de destilação 

atmosférica e a vácuo) em produtos líquidos e gasosos mais leves, através de um 

processo de craqueamento térmico não catalítico. Este processo também gera um 

produto sólido que consiste basicamente em um agregado de carbono, que é 

denominado coque de petróleo (ELLIS & PAUL, 1998, SKZLO, 2005). 

 

5.1. Histórico do Coqueamento 

 

 O processo de coqueamento é praticamente tão antigo quanto a indústria 

moderna do petróleo, pois apenas poucos anos após a sua descoberta na Pensilvânia, as 

primeiras “refinarias” de petróleo já obtinham coque fazendo uso de pequenos tambores 

(geralmente vasos ou dornas) de ferro aquecidos, sendo o objetivo principal desse 

processo a obtenção de querosene. Logo após o resfriamento destes tambores, os 

trabalhadores retiravam o resíduo asfáltico e o coque, utilizando-se de pás e picaretas. 

Convém ressaltar que se tratam das refinarias pioneiras nos por volta de 1860. 

 Este processo evoluiu, na década de 1880 para a utilização de “vasos 

horizontais”, inicialmente únicos e depois múltiplos e em série, facilitando a obtenção 

de outras frações destiladas, com o coque se depositando no primeiro vaso e os 

destilados nos demais. Estes vasos recebiam calor, geralmente, obtido de carvão e, em 

alguns casos, do próprio coque produzido. Neste processo o coque continuava a ser 

removido por trabalhadores braçais, logo após a retirada da tampa em uma das 

extremidades do vaso. 

 Na década de 1920, o forno tubular e as colunas de destilação passaram a ser 

utilizados. O petróleo então passa a ser aquecido no forno e enviado para a coluna de 

destilação. A fração de fundo desta coluna (resíduo ou cru reduzido) era então carregada 

nos tanques horizontais já referidos. Algumas dessas unidades se mantiveram em 

operação até o período pós-segunda guerra (ELLIS & PAUL, 1998, SKZLO, 2005). 
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5.1.1. Craqueamento Térmico 

 

 Os primeiros processos de craqueamento térmico propriamente ditos consistiam 

em tambores verticais denominados soaking drums, que foram primeiramente utilizados 

no craqueamento térmico do gasóleo para a produção de gasolina e diesel, sendo citado 

o processo Burton, desenvolvido pela Standard Oil entre 1912 e 1935. Em 1920, Dubbs, 

na Universal Oil Products, foi desenvolvido um processo térmico para a produção de 

gasolina a partir de gasóleo pesado. Este processo térmico era operado em pressões mais 

altas e o coque era formado em um vertical soaking drum. Estas unidades foram 

chamadas de Dubbs ou vasos de craqueamento. Estes vasos tinham 3m de diâmetro por 

12m de altura e uma abertura (boca de visita) na parte inferior, através da qual o coque 

era extraído. Neste processo o coque formado era desagregado utilizando-se de cabos de 

aço, que eram amarrados no interior do tambor antes do inicio do processo. O coque que 

permanecia agregado às paredes do tambor era removido manualmente. No entanto, o 

coque obtido neste processo apresentava um maior teor de finos, portanto quando 

comparado aos processos antecessores este coque possuía uma menor qualidade (ELLIS 

& PAUL, 1998). 

 

5.1.2. Processo de Coqueamento Retardado 

 

 Os vasos verticais de craqueamento citados anteriormente foram os precursores 

do processo de craqueamento retardado. Sendo construída a primeira unidade de 

coqueamento retardado em estilo “moderno” pela Standard Oil em 1929. 

 O processo de coqueamento retardado possuía como melhoramentos em relação 

aos processos anteriores, os seguintes aspectos: uso de pressão e aquecimento para o 

craqueamento, a separação entre tambores de coque e forno e por fim a utilização de 

dois tambores de coque (que veio a permitir que a unidade trabalhasse de maneira 

contínua, tomando como referencial a entrada de carga na unidade). A falta de 

suprimento de petróleo adequado em conjunto com um mercado reduzido para o óleo 

pesado fez com que as refinarias passassem a utilizar cada vez mais unidades de 

coqueamento retardado para processar os resíduos de destilação das colunas 

atmosféricas e de vácuo nas unidades de coqueamento para produzir mais gasolina e 

diesel. 
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 O descoqueamento dos tambores continuava a ser um problema, pois se tratava 

de uma operação manual, suja e demorada. Existiram diversas tentativas de utilizar 

equipamentos mecânicos para o descoqueamento, no entanto o processo que se tornou 

mais bem sucedido foi o corte utilizando jatos de água a elevadas pressões (ELLIS & 

PAUL, 1998). 

 

5.2. Processo de Coqueamento Retardado 

 

 Geralmente o resíduo da coluna de destilação a vácuo é usado para alimentar o 

fundo de uma coluna fracionadora da UCR, onde esta carga é misturada com uma parte 

dos componentes leves produzidos no tambor de coque. A fração de fundo desta coluna 

é então direcionada ao forno de coqueamento retardado, enquanto os componentes leves 

são separados em gasóleo, gasolina de coqueamento e gases combustíveis. A carga de 

fundo da coluna fracionadora é utilizada para alimentar o forno de coque, onde a carga 

alimentada atinge a temperatura de craqueamento (485 – 505ºC). Este equipamento tem 

um tempo de residência bastante reduzido para a carga nos tubos da fornalha, portanto a 

mesma vem a sofrer o processo de coqueamento somente ao atingir o tambor de 

coqueamento, onde será separado o coque, que se precipita, da fase leve, composta 

basicamente de vapores e gases de hidrocarbonetos (SKZLO, 2005). 

 Os fornos de coqueamento necessitam operar a altas vazões para evitar a 

deposição de coque nos tubos da fornalha, haja vista que a deposição de coque poderia 

entupir a tubulação e conseqüentemente interromper a operação desse equipamento. 

Este fator demanda que no projeto do forno uma elevada razão superfície por volume 

seja utilizada, para se obter uma troca térmica eficiente mesmo com elevadas vazões, 

garantido que a temperatura de craqueamento das moléculas seja alcançada (WEIMAR, 

2000). 

 Em seguida, a corrente que sai do forno é direcionada para o tambor de 

coqueamento, onde ocorrem as reações responsáveis pela formação e precipitação de 

coque, e do craqueamento de hidrocarbonetos pesados em hidrocarbonetos mais leves. 

Vale ressaltar que este equipamento opera de maneira descontínua, ou seja, enquanto 

um tambor está recebendo a corrente oriunda do forno de coqueamento, o segundo 

tambor estará sendo descarregado e preparado para a próxima batelada, Figura 23. 
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Figura 23 - Fluxograma do processo de coqueamento retardado (FAHIM et al. 2010). 

 

No tambor o coque formado se acumula, enquanto que os hidrocarbonetos leves 

saem pelo topo e são encaminhados para coluna fracionadora onde são separados nos 

seguintes cortes: gasóleo, gasolina de coqueamento e gases combustíveis. No projeto 

dos tambores de coqueamento retardado, um fator crucial é evitar o arraste de partículas 

de coque na saída de topo dos tambores, visto que o arraste de coque faria com que ele 

fosse precipitado na coluna fracionadora, fato que acarretaria diversos problemas, que 

iriam desde a perda de eficiência da coluna até a necessidade de paradas para 

manutenção (ELLIS & PAUL, 1998). 

 

5.3. Forno de Coqueamento 

 

 O forno de coqueamento retardado é o equipamento mais importante da UCR, 

pois ele fornece todo o aquecimento necessário ao processo. 

 A formação de coque nos tubos do forno diminui gradualmente a capacidade de 

transferência de calor à medida que este depósito vai se formando, deste modo o sistema 

de controle do forno pode compensar essa deficiência com o aumento do aquecimento 

dos tubos. Este tipo de compensação pode ser realizado até que uma determinada 

temperatura máxima seja alcançada, sendo esta temperatura determinada de acordo com 

o material de construção, e ao ser atingida torna-se necessário parar o forno para realizar 
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o descoqueamento dos tubos (CHEN et al., 2004; SUGAYA, 1994, PLESU et al., 

2003). 

 Normalmente, o sistema de controle de temperatura é individualizado para cada 

passe do tubo e o tempo de campanha médio para um forno numa UCR se situa na faixa 

de 6 a 12 meses. 

 Ao projetarmos um forno de coque é necessário considerarmos os seguintes 

fatores: 

 

• Altas velocidades nos tubos para garantir uma maior eficiência na transferência 

de calor interna; 

• Tempo de residência mínimo, especialmente após a região de craqueamento 

(temperaturas acima de 427ºC). Sendo o tempo de residência médio cerca de 2 a 

3 minutos; 

• Gradiente crescente e constante de temperatura; 

• Fluxo otimizado de calor para os tubos; 

• Arranjo simétrico; 

• Injeções múltiplas de vapor para cada um dos passes; 

 

Nos fornos de coqueamento, em geral, quanto maior a severidade da exposição, 

maiores serão os rendimentos de líquidos em relação ao rendimento do coque. Tendo 

em vista que a taxa de craqueamento, para temperaturas acima de 400ºC, dobra a cada 

10ºC de acréscimo na temperatura. 

 Os fornos de coque podem ser de duas categorias: do tipo caixa ou do tipo 

cabine com seção de convecção integrada. Em geral existem duas secções de radiação 

para uma seção de convecção. Os tubos da zona de radiação são arranjados 

horizontalmente próximos as paredes laterais e os queimadores se encontram 

posicionados no centro do piso. 

 Deve-se tomar cuidado no posicionamento dos tubos para que a distância entre 

estes e os queimadores seja suficiente para evitar que as chamas incidam nos tubos. O 

espaçamento entre tubos deve ser de pelos menos dois diâmetros nominais (WEIMAR, 

2000). 
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 Geralmente, os fornos de coque possuem quatro passes, sendo dois para cada 

câmara de radiação, onde cada passe possui de 20 a 40 tubos. A alimentação é realizada 

pelo topo da convecção, onde existem tubos pinados para o maior aproveitamento dos 

gases de combustão. Ao chegar ao topo da seção de radiação, a temperatura deve ser de 

aproximadamente 400 a 415ºC. A carga combinada entrará na zona de radiação, onde 

existem de 5 a 20 queimadores em cada célula, com cada um deles tendo seu sistema de 

controle de temperatura individual. A Figura 24 e a Figura 25 apresentam dois 

esquemas típicos de fornos de coqueamento, o convencional e o Double-fired.  

 

Atualmente, as unidades de coqueamento são projetadas utilizando o esquema 

Double-fired, haja vista que este tipo de configuração possui como vantagens: 

 

• Aquecimento mais uniforme dos tubos; 

• Diminuição do fluxo máximo de calor, pois os tubos são aquecidos pelos dois 

lados (fato que não ocorre nos fornos do tipo convencional); 

• Aumento do tempo de campanha, devido à menor tendência de coquear e, 

portanto, este esquema é recomendado para cargas mais pesadas. 

 

 Normalmente, dois fatores são determinantes nas reações de craqueamento 

térmico: a temperatura e o tempo de residência. Para que os tempos de campanha do 

forno sejam suficientemente grandes é necessário ter tempos de residência curtos e uma 

boa distribuição de calor nos tubos com o intuito de reduzir a possibilidade de 

coqueamento nos tubos. A simulação do forno de coque é muito importante para 

eliminar problemas operacionais, aumentar a capacidade, otimizar e controlar o 

processo (PLESU et al. 2003 & WEIMAR, 2000). 
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Figura 24 – Forno de Coqueamento Convencional (WEIMAR, 2000). 
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Figura 25 – Forno de Coqueamento Double-fired (WEIMAR, 2000). 
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6. Mecanismos e formação de Coque e os seus tipos 

6.1. Cinética e Mecanismos da Formação de Coque 

 

 Os dados disponíveis na literatura sugerem que a formação de coque é um 

processo complexo envolvendo tanto reações químicas quanto comportamento 

termodinâmico. Assim como os asfaltenos, o coque deve ser observado como uma 

fração em solução. O estado físico do coque, a temperatura ambiente, é sólido e este é 

insolúvel em benzeno ou outros solventes. O seguinte mecanismo de dois passos 

emergiu dos estudos de óleos e suas frações em solubilidade (SAVAGE et al., 1988 

apud GRAY, 1994; WIEHE, 1993 apud GRAY, 1994, BOZZANO et al., 2002): 

 

1- Reações térmicas resultam na formação de compostos aromáticos de alto peso 

molecular em solução na fase líquida. Reações que contribuem para esse processo 

são o craqueamento das cadeias laterais dos grupos aromáticos, a desidrogenação 

dos naftenos para formação de aromáticos, condensação das estruturas alifáticas 

para formação de aromáticos, condensação dos aromáticos para formar estruturas de 

múltiplos anéis fundidos e reações de dimerização e oligomerização. A perda das 

cadeias laterais sempre acompanha o craqueamento térmico, enquanto a 

desidrogenação e condensação são favorecidas por condições reacionais deficientes 

de hidrogênio. As reações de condensação de oligomerização são favorecidas pela 

presença de ácidos de Lewis, como por exemplo, o AlCl3. 

 

2- Uma vez que a concentração destes compostos aromáticos de alto peso molecular 

atinge uma concentração crítica, a separação de fases ocorre dando origem a uma 

fase líquida densa composta basicamente por estes aromáticos. A importância dos 

solventes tem sido reconhecida por muitos anos, mas seus efeitos têm sido 

freqüentemente contabilizados como efeitos das reações de doação de hidrogênio, 

ao invés de comportamento de fases. A separação dessas fases depende das 

características dos solventes presentes no líquido. A adição de solventes aromáticos 

irá suprimir a separação de fases enquanto a adição de solventes parafínicos irá 

facilitar esse processo. Exames microscópicos das partículas de coque 

freqüentemente exibem evidências de mesofase, domínios esféricos que exibem 

características óticas anisotrópicas de um cristal líquido. Todos esses fenômenos 
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são consistentes com a formação de uma segunda fase líquida, o líquido mesofásico 

é mais denso que os outros hidrocarbonetos e possui uma elevada tensão 

superficial, assim como uma maior afinidade com as superfícies metálicas quando 

comparado com os demais hidrocarbonetos da fase líquida. A característica 

mesofásica do coque diminui quando a fase líquida se torna mais compatível com 

os aromáticos (SPEIGHT, 1998). 

 

 A partir desses dois mecanismos é de se esperar as seguintes características do 

coque produzido: 

 

1- Frações de elevado peso molecular, em geral produzem mais coque. 

2- Cargas de alimentação com maior caráter aromático não produzem mais 

coque, esse incremento de produção vai depender da compatibilidade entre 

as duas fases formadas. 

3- Contaminantes ácidos como argilas podem promover o coqueamento. 

4- Concentração elevada de asfaltenos nas cargas de alimentação, geralmente, 

está correlacionada com uma maior produção de coque (Gonçalves et al., 

2007). 

5- O coque pode não se formar imediatamente se o limite de solubilidade não 

for excedido, de modo que um período de indução é observado. 

6- A separação de fase pode ser muito sensível a química de superfícies, 

hidrodinâmica e razão superfície volume, do mesmo modo que se dá em 

outros processos envolvendo nucleação (RADMANESH et al., 2008). 

 

 Convém, no entanto, ressaltar que tudo que foi dito até o presente momento 

sobre a formação de coque é relativo à formação de coque decorrente das reações na 

fase líquida que se passam nos processos de viscorredução, coqueamento retardado e 

todos os processos clássicos de craqueamento térmico. 

 No caso da formação de depósitos de coque dentro dos tubos em processos de 

pirólise envolvendo somente reagentes na fase gasosa se dá de maneira diferenciada. 

Nesses casos a formação de coque ocorre na superfície da parede interna e quanto mais 

intensa, maior será a necessidade de eventuais paradas para descoqueamento dos tubos. 

É fato que em vias gerais a taxa de coqueamento tende a crescer com o aumento do peso 
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molecular da carga, no entanto o coqueamento dos tubos ocorre em cargas tão leves 

quanto o etano (SUNDARAM et al., 1981). 

 Estudos detalhados através de microscopia eletrônica e dispersão de raios-X, 

revelaram que a formação de coque em fornalhas é um processo em estágios. No 

primeiro deles, filamentos de coque são formados em decorrência de reações na 

superfície de metal que são catalisadas pela presença de ferro e níquel. Esse efeito 

catalítico é mais forte no começo do ciclo de funcionamento das fornalhas quando a 

superfície metálica dos tubos se encontra mais limpa. 

 Uma vez que estes filamentos de coque estão formados, ampliação do depósito 

se dá no estágio subseqüente por dois mecanismos: a) gotejamento muito pequeno de 

moléculas pesadas no estado líquido, cuja origem é resultante das reações de 

desidrogenação e condensação, que se acumulam nos filamentos e b) o aprisionamento 

de radicais metil, etil, fenil e acetilenos na superfície existente de coque. 

 A velocidade do processo completo é determinada predominantemente pelo 

primeiro desses estágios, a reação catalítica na superfície metálica. A eliminação ou 

redução desse estágio resulta num decréscimo significativo da deposição de coque e, 

por conseguinte, num incremento no tempo de campanha para a fornalha. A redução da 

atividade catalítica do ferro e níquel pode ser alcançada de duas maneiras: 

 

1. O uso de tubos para fornalhas de aço com elevado teor de níquel, que possuem a 

superfície aluminada por um processo de difusão a elevadas temperaturas. 

2. Passivação dos tubos da fornalha com tratamento com certas substâncias, 

conhecidas como passivadores, após o processo de descoqueamento dos tubos. 

  

 O primeiro método apresenta a vantagem de diminuir a formação de carbetos 

(carburação do aço), que é uma das causas de desgaste das tubulações das fornalhas. É 

oportuno frisar que a formação de carbetos é acompanhada da incorporação de 

partículas metálicas no coque, daí o desgaste na tubulação. 

 O segundo método usado na indústria consiste em introduzir na alimentação da 

fornalha, logo após o processo de descoqueificação da tubulação, sulfeto de hidrogênio 

ou alguns compostos orgânicos sulfurosos. Testes experimentais com uma liga de aço 

1Cr18Ni9Ti, mostram que a velocidade de coqueamento das tubulações cresce na 

seguinte ordem: 
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Redução com Hidrogênio > Pré-tratamento com H2S > Pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído. 

 

 Para os compostos leves cujo craqueamento térmico é mais estudado (etano e 

propano), acredita-se que o mecanismo de formação de coque seja o seguinte: 

 

Etileno, Propileno => Olefinas cíclicas => Benzeno, Alquil-Benzeno => Aromáticos 

condensados => Coque 

 

 Retornando a formação de coque nos processos de craqueamento térmico, 

convém ressaltar que os estágios iniciais da decomposição térmica ocorrem na fase 

líquida. De fato, um litro de gás a 500°C e 1 atm contém na ordem de 1022 moléculas, 

enquanto que o mesmo volume de líquido nas mesmas condições de temperatura e 

pressão possui certa de 1024 moléculas, cerca de cem vezes mais moléculas ou, usando 

outra comparação, o equivalente ao gás caso este estivesse a 100 bar. 

 Em decorrência da maior concentração de moléculas na fase líquida, há um 

aumento das reações bimoleculares como polimerização, condensação, e interação 

bimolecular na decomposição térmica, quando comparada com as mesmas reações na 

fase gasosa. A conseqüência deste fato é a conversão da carga em produtos de massa 

molecular mais elevada como os asfaltenos que permanecem na fase líquida e que são 

freqüentemente considerados precursores do coque (RASEEV, 2003). 
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6.2. Tipos de Coque 

 

A qualidade do coque produzido em uma unidade de coqueamento retardado 

depende basicamente da qualidade da carga utilizada para alimentar esta unidade. Em 

geral para que possa ser determinada uma medida quantitativa que descreva a estrutura 

do coque, amostras são calcinadas, moídas misturadas com alcatrão, extrudadas para 

orientar as partículas em bastões de 13mm, cozinhados a 850ºC e grafitizados a 2900ºC. 

Então a expansão a 0ºC e a 50ºC é medida para determinar o coeficiente térmico de 

expansão (CTE). Valores típicos de CTE correspondentes as estruturas de coque são: 

coque agulha (0-4 cm/cm/ºC x 10-7), coque esponja (8-18 cm/cm/ºC x 10-7), shot coke 

(valores maiores que 20 cm/cm/ºC x 10-7) (ELLIS & PAUL, 1998). 

 

6.2.1 Shot coke 

 

 A produção de shot coke, Figura 26, em uma UCR requer altas concentrações de 

asfaltenos na carga de alimentação, dinâmica rápida e altas temperaturas no tambor de 

coqueamento. Cargas de alimentação com altos teores de oxigênio também produzem 

shot coke. A produção deste tipo de coque ocorre quando o óleo é alimentado, com o 

flasheamento das frações leves e pequenos glóbulos de alcatrão são formados, estes 

glóbulos rapidamente coqueiam, através de um processo exotérmico de polimerização. 

Os glóbulos caem no tambor de coqueamento na forma de pequenas esferas de coque 

com diâmetro de 2 a 5mm. Nos caminhos preferenciais de escoamento no tambor estas 

esferas coalescem formando esferas de 25cm. Quando estas esferas maiores são 

quebradas, elas revelam serem compostas por esferas de 2 a 5mm mencionada 

anteriormente. (ELLIS & PAUL,1998). 

 



 

Figura 26 - Fotografia mostrando as características macroscópicas do 

 

6.2.2. Coque Esponja (Sponge

 

O coque esponja é nomeado de tal modo devido a sua aparência ser semelhante 

de uma esponja (conforme pode ser visto na 

resíduos de coluna de vácuo que possuem uma concentração moderada de asfaltenos. 

Caso o coque esponja alcance determinadas margens de propriedades específicas, o 

mesmo pode ser considerado coque esponja do tipo anódico,

para produção de ânodos de carbono para a indústria do alumínio. De outro modo, o 

coque esponja poderá ser utilizado para fins energéticos, podendo ser utilizado na sua 

forma bruta, ou verde (ELLIS & 

 

Figura 27 - Fotografia mostrando características macroscópicas do coque esponja.

 

 

 
Fotografia mostrando as características macroscópicas do shot 

Sponge Coke) 

O coque esponja é nomeado de tal modo devido a sua aparência ser semelhante 

(conforme pode ser visto na Figura 27), sendo produzido a partir de 

resíduos de coluna de vácuo que possuem uma concentração moderada de asfaltenos. 

Caso o coque esponja alcance determinadas margens de propriedades específicas, o 

mesmo pode ser considerado coque esponja do tipo anódico, e ainda pode ser calcinado 

para produção de ânodos de carbono para a indústria do alumínio. De outro modo, o 

coque esponja poderá ser utilizado para fins energéticos, podendo ser utilizado na sua 

forma bruta, ou verde (ELLIS & PAUL, 1998).  

 
Fotografia mostrando características macroscópicas do coque esponja.
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para produção de ânodos de carbono para a indústria do alumínio. De outro modo, o 

coque esponja poderá ser utilizado para fins energéticos, podendo ser utilizado na sua 

Fotografia mostrando características macroscópicas do coque esponja. 



 

6.2.3. Coque Agulha (Needle

 

 Este tipo de coque 

formato acicular (conforme pode ser visto

alimentação nas quais os asfaltenos

de decantação obtidos de Unidades de Coqueamento Fluido

a excelência em termos de coque, sendo utilizado para produção de eletrodos de grafite 

que são utilizados para fornos de aço a ar

cargas de alimentação especiais, processo de coqueamento diferenciado e uma 

calcinação especial para obter as propriedades ótimas que esse mercado exige (ELLIS & 

PAUL, 1998).  

 

Figura 28 - Fotografia mostrando as características macroscópicas do coque agulha.

 

Needle Coke) 

 recebe sua denominação em decorrência da sua estrutura de 

(conforme pode ser visto na Figura 28), sendo produzido por cargas de 

asfaltenos não estão presentes, normalmente obtidos dos óleos 

de decantação obtidos de Unidades de Coqueamento Fluido-catalítico. O coque agulha é 

a excelência em termos de coque, sendo utilizado para produção de eletrodos de grafite 

que são utilizados para fornos de aço a arco. No entanto, este tipo de coque requer 

cargas de alimentação especiais, processo de coqueamento diferenciado e uma 

calcinação especial para obter as propriedades ótimas que esse mercado exige (ELLIS & 

 
Fotografia mostrando as características macroscópicas do coque agulha.
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Fotografia mostrando as características macroscópicas do coque agulha. 
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7. Modelagem 

 

7.1. Modelos Cinéticos 

 

 Existem muitos modelos cinéticos para o craqueamento térmico de moléculas de 

petróleo, a maioria deles envolvendo mecanismo de radicais livres e reações de 

policondensação envolvendo as reações térmicas mencionados no tópico 2 da revisão 

bibliográfica. Esses modelos são encontrados especialmente para o craqueamento de 

propano na produção de nafta. Entretanto, esses mecanismos crescem em complexidade 

de maneira exponencial com o aumento do número de espécies químicas presentes no 

meio reacional e com o aumento do tamanho dessas espécies químicas. 

 Ao trabalhar com o resíduo de destilação, seja este de vácuo ou atmosférico, é 

impossível com a tecnologia atual determinar exatamente todas as espécies químicas 

presentes. Este fato torna inviável elaborar modelos cinéticos que dependam das 

concentrações de espécies químicas. Portanto faz-se necessário agrupar as espécies 

químicas presentes na mistura reacional e nos produtos obtidos a partir de propriedades 

que possam ser acompanhadas do ponto de vista macroscópico, sendo esses grupos em 

geral denominados de lumps (LIN et al., 2008, FAKE et al., 1997, ASTARITA & 

OCONE, 1988). 

 Na literatura disponível é possível encontrar diversos mecanismos para a 

separação de uma mistura em lumps a partir de diversas propriedades e em alguns casos 

existem até metodologias de otimização para escolha desses lumps. No entanto, na 

maioria dos casos esses lumps são escolhidos a partir de faixas de corte de acordo com o 

interesse comercial e capacidade do aparato experimental disponível para diferenciar os 

cortes. 

 O grau de complexidade dos modelos envolvendo lumps varia bastante, em 

alguns casos temos modelos simples utilizando um lump para os reagentes e outro para 

os produtos, e em outros são utilizados modelos mais complexos envolvendo 16 lumps 

(DI CARLO & JANIS, 1992 e MACIEL & SUGAYA, 2001). 
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7.1.1. Modelo de Del Bianco 

 

 Este modelo foi desenvolvido através de testes experimentais, nos quais o 

craqueamento térmico do óleo Belaym foi realizado em um reator em batelada nas 

temperaturas de 410, 430, 450 e 470°C utilizando um tempo de residência de 120 

minutos. Os produtos obtidos a partir dessa reação foram os voláteis e o coque, e a 

partir destes é definida uma cinética baseada em três pseudocomponentes com 

propriedades físico-químicas distintas: destiláveis, coque e intermediários. A partir 

desses pseudocomponentes e do fato de ter sido percebido um período de indução 

durante os experimentos elaborados, foi proposto um modelo envolvendo 4 lumps para 

o sistema reacional (DEL BIANCO et al., 1993). Conforme mostra a Figura 29. 

 

 
Figura 29 - Modelo cinético de Del Bianco (DEL BIANCO et al., 1993). 

  

 Onde “De” corresponde aos destiláveis, “I” é composto pelos intermediários e 

“RV’” representa o resíduo de vácuo não convertido em um dado instante. Como a 

concentração de I em um dado instante não pode ser determinada temos RV=RV’+I, 

onde “RV” é um dos dados experimentais. Na determinação dos parâmetros cinéticos 

foi adotado um modelo de primeira ordem. E a partir dos pressupostos adotados foram 

obtidas as equações para modelar o processo reacional de acordo com o modelo de Del 

Bianco, Equações 29 a 32. 

 

]')[(
]'[

21 RVkk
dt

RVd
+−=  (29) 

 

][]'[
][

31 IkRVk
dt

Id
−=  (30) 
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][
][

3 Ik
dt

Cqd
=  (31) 

 

]'[
][

1 RVk
dt

Ded
=  

(32) 

 

 

Os valores para a constante cinética obtida para diversas temperaturas e os 

parâmetros das constantes de Arrehnius podem ser encontrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Parâmetros cinéticos para o modelo de Del Bianco (DEL BIANCO et al., 1993). 

Temperatura (°C) 
Constante de reação (10-2 min-1) 

k1 k2 k3 

410 1,19 0,91 0,21 

430 3,36 2,17 0,80 

450 8,95 4,93 2,84 

470 22,58 10,71 9,40 

Energia de ativação 

(kcal/mol) 49,4 41,4 63,9 

 

7.1.2. Modelo com Asfaltenos 

 

Os asfaltenos são frações de petróleo que são insolúveis em heptano e solúveis 

em benzeno. Geralmente, estes compostos apresentam como características a 

aromaticidade, não volatilidade e elevado peso molecular. 

O modelo cinético foi obtido a partir do craqueamento do resíduo nas 

temperaturas de 425, 435, 450 e 475°C com tempos de residência de até 40 minutos, e 

assume que o único precursor do coque são os asfaltenos (WANG & ANTHONY, 

2003). 

A quantidade de asfaltenos e os rendimentos das duas classes de produtos, óleo 

+ gás e coque, foram reportadas como uma função do tempo de residência e um modelo 

de três lumps foram usados para ajustar os dados. O esquema reacional do modelo é 

mostrado na Figura 30. Enquanto os rendimentos obtidos durantes estes testes pode ser 

encontrado na Tabela 8. 
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Figura 30 - Modelo de Wang & Anthony (Wang & Anthony, 2003). 

 

Tabela 8 - Rendimentos do craqueamento térmico do resíduo (Wang & Anthony, 2003). 

Temperatura 

(°C) 

Rendimento 

(%) 

Tempo de residência (min) 

5 10 20 30 45 

425 

Asfaltenos 58,5 53,8 44,4 42,5 39,7 

Coque 17,0 19,3 23,6 24,1 25,1 

Óleo + gás 24,5 26,9 32,0 33,4 35,2 

 

435 

Asfaltenos 56,7 51,9 41,5 34,9 30,9 

Coque 17,9 19,6 25,1 28,6 30,9 

Óleo + gás 25,4 28,5 33,5 36,5 38,2 

 

450 

Asfaltenos 54,4 46,3 38,1 32,3 29,6 

Coque 19,2 21,0 25,7 30,6 32,0 

Óleo + gás 26,4 32,7 36,2 37,1 38,4 

 

475 

Asfaltenos 51,8 44,5 31,5 29,6 28,9 

Coque 19,8 21,2 31,2 37,4 38,6 

Óleo + gás 28,4 34,3 37,3 33,0 32,5 

 

Uma cinética de segunda ordem foi usada na determinação dos parâmetros 

cinéticos, desta forma, as reações tiveram suas cinéticas descritas pelas Equações 33 a 

35. 

 

2
21 )( A

A Ckk
dt

dC
+−=  (33) 

 

OA
O CkCk

dt

dC
3

2
1 −=  (34) 
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OA
C CkCk

dt

dC
3

2
2 +=  (35) 

 

7.1.3. Modelo do Singh 

 

 O modelo cinético do Singh é um dos mais recentes desenvolvidos para o 

craqueamento térmico de resíduo. No qual, quatro resíduos foram estudados para cinco 

tempos de residência diferentes entre 3 e 15 minutos e para quatro temperaturas 

distintas entre 400 e 430ºC (SINGH et al., 2005).Um sistema reacional com 5 lumps foi 

desenvolvido, conforme a Figura 31. 

 

 
Figura 31 - Modelo de Singh para o craqueamento térmico (SINGH et al., 2005). 

 

Onde F é a carga, G é o gás, GLN é a gasolina, LGO é o gasóleo leve, VGO é o 

gasóleo de vácuo. 

 

O estudo cinético foi desenvolvido para um craqueamento térmico de baixa 

severidade como ocorre nos processos de viscorredução. Sendo considerados como 

lumps o resíduo de vácuo (F), gás (-C5), gasolina (PIE – 150ºC), gasóleo leve (150 – 

350ºC) e gasóleo de vácuo (350 – 500ºC). 

Inicialmente um modelo de 10 parâmetros foi considerado, no entanto, 

posteriormente três parâmetros foram desprezados devido a pouca influência dos 

mesmos nos resultados.  
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Na determinação dos parâmetros cinéticos, utilizou-se uma cinética de primeira 

ordem, assim, as reações foram descritas pelas Equações 36 a 40: 

 

F
F Ckkkk

dt

dC
)( 4321 +++−=  (36) 

 

VGOF
VGO CkkCk

dt

dC
)( 854 +−=  (37) 

 

LGOVGOF
LGO CkCkCk

dt

dC
653 −+=  (38) 

 

VGOLGOF
GLN CkCkCk

dt

dC
862 ++=  (39) 

 

F
G Ck

dt

dC
1=  (40) 

 

7.1.4. Modelo do Sugaya 

 

 O modelo cinético proposto por SUGAYA (1994) é constituído por uma reação 

irreversível de primeira ordem (carga →produtos), sendo constituído por 16 lumps.  

 Na caracterização do modelo reacional de 24 pseudocomponentes, 10 são gases 

e 14 são cortes (nafta, gasóleo, diesel, resíduo) contidos na faixa de 75ºC a 550+ºC. 

 Apesar dos mecanismos químicos para a reação de coqueamento retardado 

sugerirem uma cinética bastante complexa, envolvendo mecanismos de craqueamento 

térmico via radicais livres e a formação de coque através de poli-condensação de 

olefinas, bons resultados tem sido obtidos na literatura usando aproximações cinéticas 

de 1ª e 2ª ordem (MATEUS, 2008). 

 A cinética de primeira ordem é utilizada para descrever o modelo cinético das 

reações de craqueamento, sendo as reações descritas pelas equações 41 a 49: 

 

ac

ac
kC

dt

dC
arg

arg −=  (41) 
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acproducts CC arg1−=  (42) 

 

resíduogasóleosac CCC +=arg  (43) 

 

dieselnaftagasesprodutos CCCC ++=  (44) 

 

4443322122 nCiCCCCCCCSHHgases CCCCCCCCCCC +++++++++= ===  (45) 

 

20418518515015012512575755 −−−−− ++++= CCCCCCnafta  (46) 

 

350300300250250204 −−− ++= CCCCdiesel  (47) 

 

550500500475475450450400400350 −−−−− ++++= CCCCCCgasóleos  (48) 

 

+= 500CCresíduo  (49) 

 

7.2.  Modelagem da fornalha de craqueamento térmico 

 

 Existem diversos modelos presentes na literatura para modelagem de 

craqueamento térmico de moléculas pequenas, em especial para produção de nafta 

petroquímica a partir do propano. No entanto, poucos modelos presentes na literatura 

abordam o caso das fornalhas para craqueamento térmico, em especial para os fornos de 

coqueamento retardado. Nesse caso específico, talvez existam apenas os modelos 

desenvolvido por Sugaya (1994) e posteriormente retomado no trabalho de Mateus 

(2008). Este modelo faz uso de equações diferenciais para os balanços de massa e 

energia para os diversos lumps propostos no modelo cinético desenvolvido por Sugaya 

(1998) em estado estacionário, através da consolidação de dados experimentais obtidos 

por Brias & Filgueiras (BRIAS & FILGUEIRAS ,1982 apud SUGAYA,1994). 

Portanto, os balanços de massa e energia são descritos pelas Equações 50 e 51. 
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T

VVLLTiii

G

RRACK

dx

dC )( ρρ +
−=  (50) 

 

( ) ( )TTDUHRACK
dx

dT
CGCG wTPiLTiipVpL VL

−+∆−=+ π  (51) 

 

Geralmente, a temperatura nas paredes do tubo utilizada no balanço de energia 

apresenta uma distribuição de temperatura não homogênea no forno de coqueamento 

retardado, sendo este perfil de distribuição expressos pela Equação 52. 

 

( ) dxQDTTDU
dx

dT
K wTP

w
wS ππ +−=

 
(52) 

 

Apesar de terem sido testados balanços para o transporte de momento a seguinte 

correlação experimental mostrada na Equação 53 têm sido utilizada para obter a queda 

de pressão neste tipo de reator. 
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(53) 

 

 Onde a queda de pressão estática pode ser calculada pela correlação apresentada 

na Equação 54. 

 

( ) θρρ sinXhh
x

P
VVLL
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+=







∆
∆

 
(54) 

 

A Entalpia de reação pode ser calculada considerando o efeito da temperatura 

utilizando a Equação 55. 
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Capítulo 2 - Metodologia 

  

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no desenvolvimento do modelo 

matemático e da simulação computacional da fornalha do processo coqueamento 

retardado. 

 

1. Desenvolvimento do Modelo Matemático 

 

No presente trabalho foi desenvolvido um modelo matemático baseado na 

modelagem para fornos apresentado por Sugaya (1994), que consiste nas equações de 

balanço de massa e energia desenvolvidas para um reator do tipo PFR (Plug Flow 

Reactor) pseudo-homogêneo. Enquanto a modelagem cinética do processo de 

coqueamento foi baseada no modelo desenvolvido por Singh et al.(2005), que leva em 

consideração uma cinética de primeira ordem composta por 5 lumps (carga, gás, 

gasolina, gasóleo leve e o gasóleo de vácuo).  

Assim, o modelo da fornalha de coqueamento retardado foi representado por um 

sistema de equações diferencias ordinárias apresentado pelas Equações 56 a 60. 

 

( ) ( )
T

TVVLL

F
F

W

ARR
Ckkkk

dx

dC ρρ +
+++−= 4321  (56) 
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VGOF

VGO

W

ARR
CkkCk

dx

dC ρρ +
+−= 854  (57) 
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 No balanço térmico da fornalha adotou-se um perfil de temperaturas para o 

fluido que variava de forma linear, na faixa de temperaturas de 390 e 506°C, a escolha 

dessa faixa foi baseada modelo desenvolvido por Mateus (MATEUS, 2008) e nos dados 

utilizados neste trabalho para validar o modelo. A Figura 32 apresenta o perfil de 

temperatura do fluido dentro do equipamento, assim como os dados experimentais 

utilizados para validar o modelo. 

 

 
Figura 32 - Temperatura do Fluido no Processo de Coqueamento retardado, comparando a 

simulação com o perfil da Fornalha 23 H-1 da Refinaria de Paulínia (MATEUS, 2008). 

 

 Deste modo, a temperatura do fluido ao longo do reator pode ser representada 

pelas Equações 60 e 61.  

 

( ) inTxxT +Ψ=  (61) 

 

Total

inout

L

TT −
=Ψ  (62) 

  

 Outro fator levado em consideração no desenvolvimento do modelo da fornalha 

foi a perda de carga decorrente do escoamento através do equipamento. O modelo do 

reator foi assumido como sendo pseudo-homogêneo, pois do ponto de vista reacional 

não foi contabilizada a transferência de massa dos lumps nas diversas fases, entretanto 

do ponto de vista do escoamento foi importante considerar este aspecto na região do 
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equipamento em que há ocorrência das duas fases. Em geral, a perda de carga total na 

fornalha deve considerar a contribuição de diversos fenômenos, sendo estas 

contribuições descritas pela Equação 63 (ERWIN, 2002): 

 

AceleraçãoElevaçãoAtritroTotal PPPP ∆+∆+∆=∆  (63) 

 

 Onde os termos do lado direito da Equação (63) correspondem à dissipação de 

energia durante ao escoamento devido aos seguintes fatores, respectivamente: a perda 

de carga por fricção, perda de carga devido aos processos de variação de altura e a perda 

de carga decorrente do processo de aceleração que ocorre quando a tubulação sofre um 

ajuste. Dependendo de como se encontra a distribuição de fases para o fluido, foi 

necessário optar por correlações apropriadas para o cálculo de perda de carga para o 

escoamento bifásico ou monofásico. A metodologia usada para tal será apresentada 

posteriormente no item 4 deste capítulo. 

 

2. Caracterização 

 

 Devido à complexidade da mistura reacional foi impossível descrevê-la em 

função dos seus componentes propriamente ditos, portanto a mistura foi caracterizada 

como sendo composta por 5 lumps presentes nos modelo cinético do Singh, e os 

pseudocomponentes foram escolhidos de forma a coincidir com as faixas de ebulição 

dos lumps, sendo utilizados 5 pseudocomponentes. Convém ressaltar que a escolha de 

faixas de temperatura escolhidas para cada um dos lumps no modelo mencionado foi 

feita de em faixas que geralmente são de interesse comercial. 

 As propriedades de cada um dos pseudocomponentes não foram encontradas na 

literatura e, tampouco, houve acesso a amostras e equipamentos capazes de medir as 

propriedades necessárias ao cálculo de equilíbrio para cada um dos pseudocomponentes. 

 A solução adotada foi buscar correlações que relacionassem as propriedades 

desejadas com os dados que pudessem ser obtidos através de curvas TBP. Estas curvas 

são bastante divulgadas pelas empresas produtoras de petróleo e uma coleção de links 

para as cartas de óleo de diversas empresas pode ser encontrada no Wiki Crude Assay 

(WIKI). No presente trabalho, o cru escolhido para caracterizar as propriedades de cada 

uma das faixas foi o óleo Frade produzido pela Chevron, que foi escolhido por se tratar 
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de um óleo latino-americano. No entanto, a metodologia aplicada a este óleo poderia ser 

utilizada para qualquer outro óleo, desde que os dados da curva TBP se encontrem 

disponíveis. 

 O processo de caracterização foi realizado utilizando o ambiente de 

caracterização de óleos presente no HYSYS® com os dados da curva TBP, sendo 

definidos os cortes para cada um dos pseudocomponentes, assim como as correlações 

utilizadas, de Lee & Kesler para as propriedades críticas e fator acêntrico, e a correlação 

de Twu para o cálculo do peso molecular. Sendo as propriedades dos 

pseudocomponentes obtidas pelo HYSYS® e utilizadas no programa desenvolvido para 

a fornalha de coqueamento. 

 Uma série de correlações que foram utilizadas para os cálculos de propriedades 

dos pseudocomponentes: densidade e viscosidade de todos os pseudocomponentes 

puros em ambas as fases, assim como para as misturas de cada uma dessas fases, sendo 

essas apresentada na forma de correlações no Anexo III e na forma de código 

computacional no Anexo II. 

 

3. Cálculo de Flash 

 

Para que o cálculo da perda de carga fosse computado de maneira eficiente foi 

necessário determinar o estado em que se encontra mistura reacional. Sendo, portanto, 

realizados cálculos de flash para uma estimativa inicial, que posteriormente deve ser 

aperfeiçoado com o cálculo do hold up. 

 A distribuição de fases foi calculada assumindo que a cinética das reações 

químicas é lenta quando comparada com a velocidade em que o equilíbrio químico se 

estabelece. A convergência do cálculo de flash foi alcançada utilizando a equação de 

Newton-Raphson para resolver a equação de Rachford-Rice, conforme mostram as 

Equações (64), (65) e (66) (VAN NESS et. al., 2007, SUGAYA, 1994, 

SANDLER,1999). 
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 O procedimento iterativo de Newton-Raphson foi realizado até que a 

divergência entre os valores da fração molar vaporizada atinjam um valor de tolerância. 

No primeiro cálculo para determinação de β  foram utilizados valores de iK  obtidos 

através da equação de Wilson, descrita na Equação (67). 

 

( )( )( )riirii TwPK −+= 1137,5exp  (67) 

 

 Uma vez que o β  tenha convergido, utilizam-se as equações de balanço de 

massa em conjunto com a constante de equilíbrio obtida pela equação de Wilson, para 

calcular a composição de cada uma das fases. 

 A composição determinada na primeira iteração foi utilizada na equação de 

estado de Redlich-Kwong modificada por Soave (1972), para obtenção de uma nova 

constante de equilíbrio, como mostram as Equações (68) a (76): 
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Onde o parâmetro de interação Kij foi considerado nulo e interação entre os 

pseudocomponentes foi desprezada no cálculo de equilíbrio. 
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 O procedimento de utilização das equações de SRK consiste em calcular, a partir 

das propriedades pseudo-reduzidas, fator acêntrico e composição das fases, os 

coeficientes para equação cúbica e em seguida calcular as raízes desta equação. A partir 

das raízes obtidas, adota-se o maior valor para o fator de compressibilidade para o vapor 

e o menor valor para o líquido, sendo a raiz intermediária desprezada por não possuir 

significado físico. Sendo estes cálculos realizados para os diversos pseudocomponentes 

presentes na mistura. Uma vez que os valores para esses fatores de compressibilidade 

tenham sido obtidos, calculam-se os valores dos coeficientes de fugacidade para cada 

um dos pseudocomponentes em cada uma das fases. 

 De posse dos coeficientes de fugacidade, um novo valor para as constantes de 

equilíbrio deve ser calculado, e então se reinicia todo o procedimento descrito 

anteriormente até que ocorra a convergência das constantes de equilíbrio. A Figura 33 

apresenta o fluxograma do flash usado na modelagem da fornalha de coque. 
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Figura 33 - Fluxograma de flash usado na simulação da fornalha. 
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4. Cálculo do Hold up 

 

 A distribuição de fases na fornalha foi calculada a partir dos resultados obtidos 

no flash e pela metodologia usada pelo Hughmark (1962) para cálculo de hold up. 

Sendo a necessidade do cálculo do hold up, justificada pela decorrência de que nem 

sempre a razão de hold up corresponde às frações volumétricas do líquido e vapor 

calculadas através do equilíbrio (SUGAYA,1994). 

 A metodologia para o cálculo do hold up pode ser brevemente descrita através 

dos seguintes passos: 

 

1- Arbitra-se um valor para RL. 

2- Calcula-se o número de Reynolds para o fluxo bifásico com base no valor 

arbitrado para RL utilizando a Equação 77. 
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3- Calcula-se o número de Froude utilizando a Equação 79, com base na 

velocidade homogênea Vm dada pela Equação 78: 
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4- Calcula-se o parâmetro Z a partir da fração volumétrica do líquido yL: 
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5- Obtém-se o parâmetro de Bankoff a partir da Equação (82): 
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Com os valores de Z entre 1,3 e 100. 

 

6- Calcula-se um novo valor para o hold up usando a Equação (83): 
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7- Se RV for diferente de 1-RL, reinicia-se o cálculo com o novo valor para RL. 

 

5. Perda de Carga 

  

Antes de iniciar o descritivo da perda de carga no desenvolvimento do modelo, é 

interessante descrever a geometria das fornalhas utilizadas no processo de coqueamento 

retardado.Em geral, esse tipo de equipamento possui um grande comprimento, portanto 

os tubos costumam ser ligados entre si através de cabeçotes mule-ear (Figura 34) e 

curvas em “U”. Os cabeçotes são especialmente utilizados para fins de manutenção 

durante o processo de descoqueamento dos fornos, o que justifica a sua utilização apesar 

deste tipo de conexão possuir uma maior perda de carga. 



104 
 

 

Figura 34 – Cabeçote mule-ear, encontrado nas fornalhas de coqueamento retardado 

(SUGAYA, 1994). 

  

 Nos pontos do forno onde há presença de acidentes como as curvas em “U” e os 

cabeçotes mule-ear foram assumidos que perda de carga só ocorre devido ao atrito. 

Sendo geralmente adotado um comprimento equivalente de 50 diâmetros para as curvas 

em “U” e de 100 diâmetros para os cabeçotes mule-ear (SUGAYA, 1994), no entanto 

esses valores não foram computados no presente trabalho sendo calculada somente a 

perda de carga distribuída. 

 A dissipação de energia durante o escoamento na fornalha depende da 

distribuição de fases da mistura reacional, portanto as equações utilizadas para perda de 

carga devem ser selecionadas de acordo com o tipo de escoamento: monofásico ou 

bifásico, e o regime laminar ou turbulento. 

 Como a fornalha de coqueamento retardado é um equipamento que possui uma 

vazão elevada para permitir um tempo de residência pequeno, é muito improvável, mas 

segunda a literatura disponível é mister testar esta hipótese. O cálculo da perda de carga 

na fornalha foi realizado segundo a Equação (84). 
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 Sendo os coeficientes de atrito calculados de acordo com o regime de 

escoamento conforme mostra as Equações (85), (86) e (87). 
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Escoamento Laminar: 
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=f  (85) 

 

Escoamento Turbulento: 
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 Normalmente, no caso de escoamentos bifásicos utiliza-se a Equação (88) para o 

cálculo da perda de carga, onde cada termo pode ser calculado de acordo com seguinte 

metodologia: 
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 No qual lf  é o fator de atrito de Darcy para tubos lisos que deve ser calculado 

de maneira análoga à utilizada para cálculo do fator de atrito no escoamento 

monofásico, vide Equações 85, 86 e 87. Sendo utilizadas as propriedades para o cálculo 

do fator de atrito que estão expressas nas equações 93 a 95 
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b) Descendente: 
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6. Resolução do sistema de equações diferenciais e algoritmo do código 

computacional desenvolvido para a modelagem da fornalha de 

coqueamento 

  

No presente trabalho optou-se, por uma questão de simplicidade, utilizar a 

metodologia de diferenças finitas, sendo escolhida a aproximação por diferenças para 

trás ou backward differentiation (PINTO & LAGE, 2001), para resolver o conjunto de 

EDO’s que compõe a modelagem da fornalha. Após a aplicação do método das 

diferenças finitas nas Equações 57 a 61, as sendo obtidas as Equações 101 a 105. 
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 No entanto, antes de resolver as Equações 101 a 105 é necessário calcular todas 

as propriedades demandadas por estas equações. Portanto, o procedimento usado para o 

desenvolvimento do código computacional da fornalha de coqueamento é descrito como 

mostra a Figura 35.  
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Figura 35 - Fluxograma do algoritmo usado para simular a fornalha de coqueamento retardado. 

  



 

Capítulo 3 - Resultados e 

 

 No presente capítulo serão apresentados os resultados decorrentes dos processos 

de caracterização do óleo e obtenção das propriedades através da utilização do HYSYS, 

assim como os resultados obtidos na simulação através dos códigos computacion

desenvolvidos em ambiente MATLAB.

 A partir dos dados alimentados no H

curva TBP para o óleo utilizado

 

Figura 36 - Curvas TBP obtidas a partir dos dados de entrada disponíveis na carta para o óleo 

 

 A partir desta curva TBP calculada foram divididos os cortes de interesse sendo 

obtidos os valores de diversas pro

podem ser encontrados os valore

de ebulição normal (NBP- 

temperatura que caracterizam cada 

 

Resultados e Discussões 

No presente capítulo serão apresentados os resultados decorrentes dos processos 

de caracterização do óleo e obtenção das propriedades através da utilização do HYSYS, 

ssim como os resultados obtidos na simulação através dos códigos computacion

em ambiente MATLAB. 

A partir dos dados alimentados no HYSYS foi calculada automaticamente uma 

curva TBP para o óleo utilizado conforme a Figura 36. 

Curvas TBP obtidas a partir dos dados de entrada disponíveis na carta para o óleo 

Frade da Chevron. 

A partir desta curva TBP calculada foram divididos os cortes de interesse sendo 

obtidos os valores de diversas propriedades para os lumps escolhidos. Na 

podem ser encontrados os valores obtidos através do Hysys para a massa molar, ponto 

 normal boiling point) e densidade, assim como as faixas de 

temperatura que caracterizam cada lump utilizado. 
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No presente capítulo serão apresentados os resultados decorrentes dos processos 

de caracterização do óleo e obtenção das propriedades através da utilização do HYSYS, 

ssim como os resultados obtidos na simulação através dos códigos computacionais 

automaticamente uma 

 
Curvas TBP obtidas a partir dos dados de entrada disponíveis na carta para o óleo 

A partir desta curva TBP calculada foram divididos os cortes de interesse sendo 

priedades para os lumps escolhidos. Na Tabela 9 

s obtidos através do Hysys para a massa molar, ponto 

) e densidade, assim como as faixas de 
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Tabela 9 – Propriedades básicas obtidas através da curva TBP, para o óleo Frade da Chevron. 

Componente Faixas do Corte NBP (°C) Massa Molar 
Densidade 

(kg/m3) 

Gás(G) até 12,8°C 11,8 61,2 606,6 

Gasolina 

(GLN) 
12,8-150° 113,1 87,7 702,9 

Gasóleo Leve 

(LGO) 
150-350°C 279,4 218,3 834,7 

Gasóleo 

Pesado (VGO) 
350-500°C 421,8 379,4 895,3 

Resíduo (R) 500°C+ 605,9 648,5 958,2 

 

 O Hysys também calculou algumas propriedades importantes que serão 

utilizadas posteriormente através das correlações na forma de código built in capazes de 

calcular as viscosidades de cada um dos lumps quando estes se encontram na forma 

líquida e às temperaturas de 100 e 210 ºF (Tabela 10). Essas viscosidades são utilizadas 

para interpolar e extrapolar as viscosidades dos líquidos para outras temperaturas 

podendo ser utilizadas nos cálculos de perda de carga cujos resultados serão exibidos e 

discutidos mais adiante neste mesmo capítulo. 

 

Tabela 10 – Propriedades fluidodinâmicas obtidas para os 5 lumps do modelo de Singh, obtidas 

através do Hysys. 

Componente Viscosidade do líquido 

a 100°F(cP) 

Viscosidade do líquido a 

210°F(cP) 

Gas(G) 0,196 0,108 

Gasolina (GLN) 0,316 0,197 

Gasóleo Leve (LGO) 2,582 0,952 

Gazola Pesado 

(VGO) 

28,703 4,259 

Resíduo 5463,809 84,144 

 

 A partir da caracterização utilizada no ambiente Hysys também foram obtidas as 

propriedades críticas, fatores acêntricos e fator de caracterização de Watson para cada 

um dos pseudocomponentes, propriedades que foram de fundamental importância para 

obtenção das demais propriedades, assim com para os cálculos de equilíbrio. Essas 

propriedades obtidas se encontram resumidas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Propriedades críticas, fator acêntrico e fator de caracterização de Watson para cada 

um dos pseudocomponentes utilizados. 

Componente 

Temperatura 

Crítica 

(°C) 

Pressão Crítica 

(kPa) 
Fator Acêntrico 

Fator de 

Caracterização de 

Watson 

Gás (G) 177,0 3747,9 0,158 13,195 

Gasolina 

(GLN) 
283,3 2569,9 0,365 12,604 

Gasóleo 

Leve (LGO) 
455,4 1722,5 0,683 11,958 

Gasóleo 

Pesado 

(VGO) 

579,1 1103,1 1,028 12,035 

Resíduo (R) 727,0 611,9 1,438 12,161 

 

 

 Os resultados da caracterização compilados na tabelas 9, 10 e 11 foram 

utilizados para alimentar o código computacional desenvolvido no MATLAB utilizado 

em especial nas questões referentes aos cálculos de propriedades, equilíbrio de fases, 

hold up e perda de carga. 

 Na simulação realizada foram utilizados os seguintes parâmetros operacionais 

para as equações de balanço de massa, que se encontram resumidos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Compilação de parâmetros utilizados na equação de balanço. 

Parâmetro Valor do parâmetro 

WT (kg/s) 11,298 kg/s 

L (m) 13,183 

Número de tubos 36 

Dint (m) 0,0842 

Tin (°C) 390 

Tout (°C) 505 

Pin (psi) 250 

 

 Outra condição importante a ser explicita é a concentração de cada um dos 

lumps na alimentação do reator, que foi retirada do trabalho do Mateus (MATEUS, 

2008). Sendo esta explicitada na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Concentração dos diversos lumps na alimentação da Fornalha (MATEUS, 2008) que 

serviu como dado de entrada no programa. 

Lump Fração mássica (%) 

Gás 0,12 

Gasolina 0,18 

Gasóleo Leve 02 

Gasóleo Pesado 05 

Resíduo 90 

 

 Sendo utilizados os parâmetros cinéticos para o Resíduo Bombay High (SINGH 

et al., 2005) apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Parâmetros cinéticos utilizados na simulação High (SINGH et al., 2005). 

Ea (kJ/mol) A0 (min-1) 

269,79 3,8x107 

308,94 3,38x1020 

234,54 5,50x1015 

72,29 5,22x1003 

412,50 7,8x1029 

129,29 7,66x1007 

 

 Como era de se esperar há mudança de fases ao longo do reator, havendo uma 

passagem do estado totalmente líquido durante cerca de um terço da serpentina até 

alcançar a vaporização completa antes de chegar à saída da fornalha de coqueamento, 

sendo isso facilmente observável na Figura 37. 
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Figura 37 – Fração molar do fluido no reator que é vaporizada em função da posição nos tubos. 

  

 A vaporização da carga alimentada no reator se dá basicamente por 3 fenômenos 

que deslocam o equilíbrio ao longo do forno de coque: aumento da temperatura do 

fluido ao longo da serpentina, diminuição da pressa decorrente da perda de carga e, por 

fim, em decorrência da conversão ao longo do forno ocorre a produção de compostos 

mais leves enquanto a carga mais pesada, o resíduo, era consumido. Estes três 

fenômenos como eram de se esperar contribuem para a vaporização do fluido que está 

sofrendo reações ao longo do reator. 

 Usando a metodologia para o cálculo da perda de carga descrita no Capítulo 2, 

foi possível calcular a perda de carga ao longo do reator. Sendo obtida uma queda de 

pressão total ao longo da linha equivalente a 192,7 psi. O perfil de como ocorre essa 

perda de carga ao longo do reator pode ser encontrada na Figura 38. Apesar do perfil de 

pressão ser muito diferente daquele encontrado na simulação para fornalha de 

coqueamento retardado e nas curvas de validação apresentadas no trabalho de Mateus 

(MATEUS, 2008), a pressão de saída nos reatores é basicamente a mesma. 
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Figura 38 – Perfil de pressão em função da posição na fornalha de craqueamento 

térmico. 

 

 A diferença de comportamento entre os perfis de queda de pressão indica que 

provavelmente na simplificação feita pelo modelo do Singh, menor quantidade de 

lumps, informações relevantes para a fluidodinâmica do escoamento sejam perdidas. 

 

Figura 39 - Fração Mássica dos lumps em função da posição na fornalha. 
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 Para o processo de conversão do no reator foi obtida uma conversão em massa 

de resíduo equivalente a 70,3% o que não condiz com as conversões alcançadas pelos 

trabalhos de SUGAYA (SUGAYA, 1994) e MATEUS (MATEUS, 2008), mas 

considerando que o modelo foi desenvolvido com base em um resíduo de CCR igual 

12.8% e assumindo que toda a massa de resíduo não convertido em destilados e gases é 

na verdade coque, correlações apresentadas por FAHIM et al. (FAHIM et al., 2010) 

apresentadas nas equações 106 a 109 mostram que esse é um valor razoável. 

 

CCRwtCoque ×= 6,1%            (106) 

 

CCRwtGas ×+= 144,08,7%            (107) 

 

CCRwtNafta ×+= 343,029,11%           (108) 

 

wtNaftawtGaswtCoquewtGasóleo %%%100% −−−=        (109) 

  

 Comparar os resultados obtidos para as frações isoladas no presente trabalho 

com outros trabalhos na literatura seria uma tarefa complicada, haja vista que os 

diversos autores separam os cortes de destilados e gases das mais variadas maneiras 

possíveis de acordo com seu desejo de focar mais em uma determinada faixa de corte. 

No entanto do ponto de vista global a produção de destilados e gases em conjunto no 

presente trabalho também condiz com as correlações apresentadas por Fahim (FAHIM, 

et al., 2010). Apesar disso o lump Gasolina apresentou um volume produzido maior do 

que o esperado para esse corte, enquanto a produção de gasóleo ficou aquém do 

esperado. 
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Capitulo 4 – Conclusões e Sugestões para trabalhos Futuros 

 

Os trabalhos realizados no Brasil a respeito do processo de coqueamento 

retardado, assim como os estudos cinéticos para o craqueamento térmico de resíduos da 

destilação são insipientes. Portanto, ainda existem muitos fatores que podem ser 

estudados, de forma a contribuir não só para uma posterior evolução deste trabalho, mas 

para o desenvolvimento de processos térmicos em geral. 

 Um das questões que pode ser estudada, posteriormente, reside no equilíbrio dos 

asfaltenos e como os mesmos estão relacionados à precipitação e deposição de coque 

nos tubos das fornalhas de craqueamento de resíduo. Esse tipo de abordagem pode ser 

usado no estudo da influência dos parâmetros operacionais na deposição de coque nos 

tubos da fornalha, podendo acarretar uma melhoria significativa no tempo de campanha 

do equipamento, aumentando assim a lucratividade das unidades de craqueamento 

térmico. 

 Recomenda-se também realizar um estudo fluidodinâmico na fornalha de coque, 

para calcular com maior precisão o comportamento bifásico do escoamento, assim como 

para realizar um estudo detalhado quanto à distribuição da temperatura nas paredes dos 

tubos do equipamento, visando à redução da deposição de coque e o aumento do tempo 

de campanha na fornalha. 

 Outro aspecto importante a ser abordado no desenvolvimento da modelagem 

matemática para a fornalha de coqueamento consiste na incorporação de modelos 

cinéticos que permitam a interconversão entre lumps, como no caso do modelo cinético 

do Singh, desde que sejam relacionados aos parâmetros de caracterização como foi feito 

no modelo de Sugaya. Assim, espera-se que esta incorporação dos modelos cinéticos 

possa predizer a formação de coque no equipamento. 

 O código desenvolvido se mostrou um pouco instável e as simplificações 

utilizadas no programa acabaram por torná-lo um pouco limitado. Portanto até o 

presente momento a modelagem realizada para o presente trabalho, não aparenta ser 

uma alternativa mais viável para a modelagem das fornalhas do que os trabalhos 

apresentados anteriormente. Existe também a questão de falta de acesso a dados 

experimentais coerentes que pudessem ser utilizados em todas as etapas do 

desenvolvimento do código. Devido a este motivo pairam muitas dúvidas quanto à 

utilização ou não deste modelo para projeto de equipamentos ser viável. 
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Anexo I - Carta de Óleo Frade da Chevron 

Data Comparison of Selected Crude Oils 

COUNTRY Brazil 

STATE 

CRUDE 
Frade Blk RJ363-A (CVX) 
'02 

REFERENCE FRADE180-A 

SAMPLE DATE 2002 

ANALYSIS QUALITY GOOD 

WHOLE CRUDE INSPECTIONS 

Gravity, °API 18 

Specific Gravity 0.9465 

Sulfur, wt % 0.713 

Mercaptan Sulfur, ppm 85 

Dissolved H2S, ppm 0.00378 

Nitrogen, ppm 4410 

Pour Point °F -38.5 

Pour Point °C -39.2 

Acid Number, mg KOH/g 0.47 

Back-Blended Acid, mg KOH/g 0.271 

Viscosity @ 40 °C (104 °F), cSt 129 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 75.3 

Asphaltenes, C7, % 2.8 

Nickel, ppm 11.5 

Vanadium, ppm 22 

Characterization Factor, K 11.59 

MCR, wt% 6.2 

TBP YIELDS, VOL % 

Butanes and Lighter 0.001 

Light Gasoline (55-175 °F) 0.029 

Light Naphtha (175-300 °F) 2.192 

Heavy Naphtha (300-400 °F) 4.213 

Kerosene (400-500 °F) 7.21 

Atm. Gas Oil (500-650 °F) 16.031 

Lt Vacuum Gas Oil (650-800 °F) 17.978 
Hvy Vacuum Gas Oil (800-1050 
°F) 26.768 

Vacuum Residuum (1050 °F+) 25.578 

LIGHT GASOLINE (55-175 °F) 

Gravity, °API 73.9 

Specific Gravity 0.6888 

Mercaptan Sulfur, ppm 103 

Octane Number, Research, Clear 80.8 

LIGHT NAPHTHA (175-300 °F) 
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Gravity, °API 49.5 

Specific Gravity 0.7818 

Mercaptan Sulfur, ppm 102 

Naphthenes, vol % 42.49 

Aromatics, vol % 8.56 

Octane Number, Research, Clear 65.4 

HEAVY NAPHTHA (300-400 °F) 

Gravity, °API 40 

Specific Gravity 0.8248 

Sulfur, wt % 0.128 

Mercaptan Sulfur, ppm 34.5 

Naphthenes, vol % 47.91 

Aromatics, vol % 15.76 

Smoke Point, mm (ASTM) 21.5 

KEROSENE (400-500 °F) 

Gravity, °API 32.7 

Specific Gravity 0.8619 

Sulfur, wt % 0.319 

Mercaptan Sulfur, ppm 28.4 

Naphthenes, vol % 55.48 

Aromatics, vol % 29.76 

Freezing Point, °F -122.6 

Freezing Point, °C -85.9 

Smoke Point, mm (ASTM) 14.9 

Acid Number, mg KOH/g 0.301 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 1.69 

ATM. GAS OIL (500-650 °F) 

Gravity, °API 26.3 

Specific Gravity 0.8967 

Sulfur, wt % 0.579 

Nitrogen, ppm 319 

Acid Number, mg KOH/g 0.635 

Pour Point °F -96.2 

Pour Point °C -71.2 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 4.08 

Cetane Index 39.3 

Characterization Factor, K 11.29 

ATM. RESIDUUM (650 °F+) 

Yield, vol% 70.324 

Gravity, °API 13.4 

Specific Gravity 0.9767 

Sulfur, wt % 0.823 

Nitrogen, ppm 6000 

MCR, wt% 8.53 

Asphaltenes, C7, % 3.86 

Nickel, ppm 15.9 
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Vanadium, ppm 30.2 

Pour Point °F 37.9 

Pour Point °C 3.3 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 1390 

Viscosity @ 100 °C (212 °F), cSt 74 

Characterization Factor, K 11.66 

LT VAC. GAS OIL (650-800 °F) 

Gravity, °API 19.1 

Specific Gravity 0.9395 

Sulfur, wt % 0.749 

Nitrogen, ppm 2150 

Naphthenes, vol % 46.47 

Paraffins, vol% 4.97 

Pour Point °F -36.3 

Pour Point °C -37.9 

Acid Number, mg KOH/g 0.638 

Aniline Point, °F 144.3 

Aniline Point, °C 62.4 

Hydrogen, wt% 11.74 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 27 

Viscosity @ 100 °C (212 °F), cSt 5.29 

Characterization Factor, K 11.27 

HVY VAC. GAS OIL (800-1050 
°F) 

Gravity, °API 16.2 

Specific Gravity 0.9577 

Sulfur, wt % 0.755 

Nitrogen, ppm 4060 

MCR, wt% 1.28 

Nickel, ppm 0.979 

Vanadium, ppm 2.53 

Pour Point °F 32.6 

Pour Point °C 0.3 

Acid Number, mg KOH/g 0.133 

Aniline Point, °F 167.3 

Aniline Point, °C 75.1 

Hydrogen, wt% 11.47 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 425 

Viscosity @ 100 °C (212 °F), cSt 28.1 

Characterization Factor, K 11.62 

VACUUM RESIDUUM (1050 °F+) 

Yield, vol% 25.578 

Gravity, °API 6.9 

Specific Gravity 1.0227 

Sulfur, wt % 0.938 

Nitrogen, ppm 10400 

Hydrogen, wt% 10.98 

MCR, wt% 21.1 

Asphaltenes, C7, % 10.1 
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Nickel, ppm 40.7 

Vanadium, ppm 76.9 

Pour Point °F 196.1 

Pour Point °C 91.2 

Viscosity @ 50 °C (122 °F), cSt 5130000 

Viscosity @ 100 °C (212 °F), cSt 13000 

Viscosity @ 135 °C (275 °F), cSt 1080 

Cutter, vol% in Fuel Oil 38.9 

Fuel Oil Yield, vol% 41.8 

Characterization Factor, K 11.8 
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Anexo II – Código Computacional Desenvolvido 

Programa Principal 

clear all; 
clc; 
tic; 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
% Geometria do Forno 
L=13.183;%comprimento de um tubo 
Ltotal=36*13.183;%L comprimento do reator(m) 
pos(1)=0; %posição 
ni=100000; %número de intervalos de integração 
DeltaL=Ltotal/ni; %comprimento do intervalo de integração 
Dint=3.314*2.54*(0.01);%Diametro interno em metros; 
Dext=4*2.54*0.01; % Diametro externo em metros; 
At=pi*(Dint/2)^2;%Área da secção transversal em m^2 
R=8.314472;%Constante Universal em J*(mol^-1)*(K^-1) 
%Perfil de Temperatura 
T(1)=390; 
DeltaT=(505-390)/ni; 
for it=1:ni 
T(it+1)=T(it)+DeltaT; 
end 
%T(1:ni+1)=460; %Temperatura de operação em ºC 
P(1)=1723689.25; %condição de alimentação na Fornalha(250 Psi) sendo 
em Pa 
%Considerado o Feed usado na tese do Fabian com grau api 7.9 
%Densidade desse Feed em kg/m3 
DensFeed=1015.1; 
%Velocidade de entrada tirada do trabalho do Fabian também! 
Ventrada=2.00;% em m/s 
disp('vazao massica na entrada') 
Wt=At*Ventrada*DensFeed;% kg/s Estimativa grosseira da vazão mássica 
% Wt=0.046 
NP=5; % numero de pseudos 
  
% Propriedade Críticas calculadas para os Lumps no Hysys 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Tc(1)=177.06;%Temperatura Crítica do Gás(°C) 
Tc(2)=283.26;%Temperatura crítica da Gasolina(°C) 
Tc(3)=455.37;%Temperatura crítica do Gasóleo de Leve(°C) 
Tc(4)=579.07;%Temperatura crítica do Gasóleo de Vacúo(°C) 
Tc(5)=727.03;%Temperatura crítica do Feed (°C) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Pc(1)=3747.9;%Pressão crítica do Gás (kPa) 
Pc(2)=2569.9;%Pressão crítica do Gasolina (kPa) 
Pc(3)=1722.5;%Pressão crítica do Gasóleo de Leve (kPa) 
Pc(4)=1103.1;%Pressão crítica do Gasóleo de Vacúo (kPa) 
Pc(5)=611.86;%Pressão crítica do Feed(kPa) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
w(1)=0.15831;% Fator Acêntrico do Gás 
w(2)=0.36466;% Fator Acêntrico do Gasolina 
w(3)=0.68341;% Fator Acêntrico do Gasóleo de Leve 
w(4)=1.0282;% Fator Acêntrico do Gasóleo de Vacúo 
w(5)=1.4381;% Fator Acêntrico do Feed 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Kuop(1)=13.195;%Constante de Watson do Gás 
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Kuop(2)=12.664;%Constante de Watson do Gasolina 
Kuop(3)=11.958;%Constante de Watson do Gasóleo de Leve 
Kuop(4)=12.035;%Constante de Watson do Gasóleo de Vacúo 
Kuop(5)=12.161;%Constante de Watson do Feed 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
NBP(1)=11.76;%Ponto de ebulição do Gás em ºC 
NBP(2)=113.1;%Ponto de ebulição do Gasolina em ºC 
NBP(3)=279.4;%Ponto de ebulição do Gasóleo Leve em ºC 
NBP(4)=421.8;%Ponto de ebulição Gasóleo de Vacúo em ºC 
NBP(5)=606.0;%Ponto de ebulição de Feed em ºC 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Mw(1)=61.25;%Peso Molecular do Gás em g/mol 
Mw(2)=87.67;%Peso Molecular do Gasolina em g/mol 
Mw(3)=218.3;%Peso Molecular do Gasóleo Leve em g/mol 
Mw(4)=379.4;%Peso Molecular do Gasóleo Vácuo em g/mol 
Mw(5)=648.5;%Peso Molecular do Feed em g/mol 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
vis_liq100(1)=0.19624;%Viscosidade do Gás a 100°F 
vis_liq100(2)=0.31596;%Viscosidade do Gasolina a 100°F 
vis_liq100(3)=2.5821;%Viscosidade do Gasóleo Leve a 100°F 
vis_liq100(4)=28.706;%Viscosidade do Gasóleo Vacúo a 100°F 
vis_liq100(5)=5463.0;%Viscosidade do Feed a 100°F 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
vis_liq210(1)=0.10776;%Viscosidade do Gás a 210°F 
vis_liq210(2)=0.19687;%Viscosidade do Gasolina a 210°F 
vis_liq210(3)=0.95180;%Viscosidade do Gasóleo Leve a 210°F 
vis_liq210(4)=28.706;%Viscosidade do Gasóleo Vacúo a 210°F 
vis_liq210(5)=100;%Viscosidade do Feed a 210°F % Pegar no arquivo em 
casa! 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Inicialização de alguns parametros p/teste 
x=[0 0 0 0 0]; 
y=[0 0 0 0 0]; 
xl=[0 0 0 0 0]; 
yl=[0 0 0 0 0]; 
Betha=0; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Fração Mássica dos pseudocomponentes 
C(1,1)=0.012;% Fração Mássica do Gás 
C(2,1)=0.018;% Fração Mássica do Gasolina 
C(3,1)=0.02;% Fração Mássica do Gasóleo Leve 
C(4,1)=0.05;% Fração Mássica do Gasóleo de Vacúo 
C(5,1)=0.90;% Fração Mássica do Feed 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
  
%Começo do Loop 
for it=1:ni 
    disp('Começo do loop') 
    it 
    disp('it') 
    %     %switch de posicionamento do tubo 
    %     if mod(pos,L)==0 
    %         aux=pos/L; 
    %         if mod(aux,2)==1; 
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    %             Position='cabe' %Cabeçote 
    %         else 
    %             Position='curv'%Curva 
    %         end 
    %     else 
    Position='tubo'%Tubo 
    %     end 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    %Cinéticas do Singh 
    %Fatores Pré-exponenciais(s^-1) 
    A01=(3.8/60)*10^17; 
    A02=(3.38/60)*10^20; 
    A03=(5.50/60)*10^15; 
    A04=(5.22/60)*10^3; 
    A05=(7.80/60)*10^29; 
    A06=(7.66/60)*10^7; 
    A08=A05; 
    %Energias de Ativação em Joules 
    En1=269.79*(10^3); 
    En2=308.94*(10^3); 
    En3=234.54*(10^3); 
    En4=72.29*(10^3); 
    En5=412.50*(10^3); 
    En6=129.29*(10^3); 
    En8=En5; 
    %Constantes Cinéticas 
    k1=A01*exp(-En1/(R*(T(it)+273))); 
    k2=A02*exp(-En2/(R*(T(it)+273))); 
    k3=A03*exp(-En3/(R*(T(it)+273))); 
    k4=A04*exp(-En4/(R*(T(it)+273))); 
    k5=A05*exp(-En5/(R*(T(it)+273))); 
    k6=A06*exp(-En6/(R*(T(it)+273))); 
    k8=A08*exp(-En8/(R*(T(it)+273))); 
     
     
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    dens_liq(1)=606.6;%kg/m^3 
    dens_liq(2)=702.9;%kg/m^3 
    dens_liq(3)=834.7;%kg/m^3 
    dens_liq(4)=895.3;%kg/m^3 
    dens_liq(5)=958.2;%kg/m^3 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0000000000%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     
     
    % Inserir função para o cálculo das 
    % dar um jeito de chamar o dens_liq para corrigir as densidade do 
líquido 
    % a 100 e 210 F 
    [x,y,Zv,Betha]=flashgordon2(Wt,Mw,w,Tc,Pc,T,P,C,x,y,NP,it,Betha); 
    disp('x - Fração de liquido') 
    x 
    disp('y - Fração de vapor') 
    y 
    disp('Zv - Fator de compressibilidade') 
    Zv 
    disp('Betha - Fração molar de liquido') 
    Betha 
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    [vis_l]=vis_liqtwu(NP,NBP,dens_liq,T,it); 
    disp('vis_l - viscosidade das frações no líquido') 
    vis_l 
    [vis_v]=vis_vap(T,P,Tc,Pc,Mw,NP,it); 
    disp('vis_v - viscosidade das frações no vapor') 
    vis_v 
    [vis_vmix]=vis_vapmix(y,vis_v,Mw,NP); 
    disp('vis_vmix - viscosidade da mistura no estado vapor') 
    vis_vmix 
    [vis_lmix]=vis_liqmix(x,vis_l,NP); 
    disp('vis_lmix - viscosidade da mistura no estado líquido') 
    vis_lmix 
     
    [dens_v]=dens_vap(Mw,Zv,R,T,P,it,NP); 
    disp('dens_v - densidade das frações no vapor') 
    dens_v 
    [dens_vmix]=dens_vapmix(dens_v,y,NP); 
    disp('dens_vmix - densidade mistura no estado vapor') 
    dens_vmix 
    %     [dens_liq]=dens_liq(T,Tc,NP,Vc); 
    [dens_lmix]=dens_liqmix(x,dens_liq,NP); 
    disp('dens_lmix - densidade mistura no estado liquido') 
    dens_lmix 
     
    
[Rl,Rv,Qliq,Qvap]=holdup(At,dens_liq,dens_v,dens_lmix,dens_vmix,vis_lm
ix,vis_vmix,Wt,Dint,C,it,Betha,NP,Mw,x,y); 
    disp('Hold up') 
    Betha 
    Rl 
    Rv 
     
    
[DeltaP]=press_drop(Position,L,DeltaL,Wt,At,P,Qliq,Qvap,Rv,Rl,dens_lmi
x,dens_vmix,vis_lmix,vis_vmix,Dint); 
    disp('Pressao') 
    DeltaP 
     
    %     k1 
    %     k2 
    %     k3 
    %     k4 
    disp('balanço material') 
     
    C(5,it+1)=C(5,it)-
((DeltaL*At*(Rv*dens_vmix+Rl*dens_lmix)*(k1+k2+k3+k4)*C(5,it))/Wt);%Fe
ed 
    %Testes 
    if C(5,it+1)<0 
        disp('Errro! Alerta!C5') 
        C(5,it+1)=0; 
    end 
    C(4,it+1)=C(4,it)+((DeltaL*At*(k4*(C(5,it))-
(k5+k8)*(C(4,it)))*(Rl*dens_lmix+Rv*dens_vmix))/Wt);%Gasóleo de Vacúo 
    %Testes 
    if C(4,it+1)<0 
        disp('Errro! Alerta!C4') 
        C(4,it+1)=0; 
    end 
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C(3,it+1)=C(3,it)+(DeltaL*At*(Rl*dens_lmix+Rv*dens_vmix)*(k3*(C(5,it))
+k5*(C(4,it))-k6*(C(3,it)))/Wt);%Gasóleo Leve 
    %Testes 
    if C(3,it+1)<0 
        disp('Erro! Alerta!C3') 
        C(3,it+1)=0; 
    end 
    
C(2,it+1)=C(2,it)+(DeltaL*At*(Rl*dens_lmix+Rv*dens_vmix)*(k2*C(5,it)+k
6*(C(3,it))+k8*(C(4,it)))/Wt);%Gasolina 
     
    
C(1,it+1)=C(1,it)+(DeltaL*At*(Rl*dens_lmix+Rv*dens_vmix)*(k1*(C(5,it))
)/Wt);%Gás 
     
    %     disp('C') 
    %     C 
     
    Sumatorium=0.0; 
     
    for auuxx=1:NP 
        Sumatorium=Sumatorium+C(auuxx,it+1); 
    end 
     
    for auuxx=1:NP 
        C(auuxx,it+1)=C(auuxx,it+1)/Sumatorium; 
    end 
    % %     disp('C depois da normalização') 
    % %     C 
    % contadorr=it; 
    % if contadorr==4 
    %     break 
    % end 
% % % % %     if pos(it)>209.2 
% % % % %         pos(it) 
% % % % %         DeltaP 
% % % % %         Rl 
% % % % %         Rv 
% % % % %         Betha 
% % % % %         pause; 
% % % % %     end 
    P(it+1)=P(it)-DeltaP; 
    pos(it+1)=pos(it)+DeltaL; 
    DeltaP 
    C(:,it) 
    Bethinha(1)=0; 
    HoldupLiquido(1)=1; 
    HoldupLiquido(it+1)=Rl; 
    Bethinha(it+1)=Betha; 
  
  
end 
toc 
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Cálculo de Flash 

function 
[x,y,Zv,Betha]=flashgordon2(Mt,Mw,w,Tc,Pc,T,P,C,x,y,NP,it,Betha) 
  
for i=1:NP 
    %Correções da temperaturas e pressão para Rankine e Psia 
    Tcr(i)=Tc(i)*1.8+491.6; 
    Tr(it)=T(it)*1.8+491.6; 
    Trr(i)=Tr(it)/Tcr(i); 
    Pcpsia(i)=Pc(i)*0.145037738; 
    Ppsia(it)=P(it)*0.000145; 
    Prpsia(i)=Ppsia(it)/Pcpsia(i); 
end 
  
%Conversão de fração mássica para fração molar 
for cont=1:NP 
    nM(cont)=(C(cont,it)*Mt)/Mw(cont); 
end 
  
nMtotal=sum(nM); 
  
for i=1:NP 
    t(i)=nM(i)/nMtotal;%Fração molar global! 
end 
  
%Início 
Betha=0.1; 
k_old=1565898; 
k=(Pcpsia/Ppsia(it)).*exp(5.37.*(1+w).*(1-Tcr/Tr(it))); 
j=0; 
  
for l=1:10000 
  
    [x,y,Betha]=Betha_otm(t,k,x,y,NP,Betha); 
%     disp('Betha x e Y') 
%     x 
%     y 
%     Betha 
  
    [fi_v,Zv]=fugacidade_srk(Tc,Pc,T,P,NP,it,y,w,'V'); 
%     disp('fi v') 
%     fi_v 
    [fi_l,Zl]=fugacidade_srk(Tc,Pc,T,P,NP,it,x,w,'L'); 
%     disp('fi l') 
%     fi_l 
    k_old=k; 
    k=fi_l./fi_v; 
    if abs(k_old-k)<0.001 
        disp('k de equilibrio convergiu') 
        break 
    end 
end 
if Betha==0; %Caso só exista Líquido 
    y(1:NP)=0; 
    for cont=1:NP 
        nM(cont)=(C(cont,it)*Mt)/Mw(cont); 
    end 
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    nMtotal=sum(nM); 
     
    for i=1:NP 
        x(i)=nM(i)/nMtotal;%Fração molar global! 
    end 
end 
if Betha==1 %Caso só exista vapor  
    x(1:NP)=0; 
    for cont=1:NP 
        nM(cont)=(C(cont,it)*Mt)/Mw(cont); 
    end 
     
    nMtotal=sum(nM); 
     
    for i=1:NP 
        y(i)=nM(i)/nMtotal;%Fração molar global! 
    end 
end 
vapor=Betha*100; 
liquido=100-Betha*100; 
%corrigir balanço para calcular as massa de líquido e de vapor 
Molliqtotal=Betha*nMtotal;% numero de mols total da fase líquida 
Molvaptotal=(1-Betha)*nMtotal;% numero de mols total da fase vapor 
% disp('x e y') 
% x 
% y 
  
  
end 
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Otimizador do � 

function [x,y,Betha]=Betha_otm(t,k,x,y,NP,Betha) 
Betha_old=1; 
j=0; 
%Betha otimizado de acordo com o método de Newton 
for l=1:10000 
  
    j=j+1; 
    f_linha=0; 
    f=0; 
  
    for i=1:NP 
  
        f=f+t(i)*(k(i)-1)/(1+Betha*(k(i)-1)); 
        f_linha=f_linha-((t(i)*(k(i)-1)^2))/((1+Betha*(k(i)-1))^2); 
    end 
  
    Betha_old=Betha; 
    Betha=Betha-(f/f_linha); 
  
  
    if abs(Betha-Betha_old)<1e-5 
        disp('Betha Convergiu') 
        break 
    end 
  
end 
  
y=t.*k./(1+Betha*(k-1));%Fração de vapor 
somaty=sum(y); 
y=y/somaty; 
x=t./(1+Betha*(k-1));%Fração de liquido 
somat=sum(x); 
x=x/somat; 
if Betha> 1 
    Betha =1; 
    x(1:NP)=0; 
end 
if Betha <0 
    Betha=0; 
  
end 
  
  
end 
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Cálculo da densidade da mistura líquida 

function [dens_lmix]=dens_liqmix(x,dens_l,np) 
% Usa a regra de mistura clássica 
% Calcula uma densidade média baseada nas frações molares. 
dens_lmix=0; 
  
for i=1:np 
    dens_lmix=dens_lmix+(x(i)*dens_l(i));% em kg/m^3 
end 
  
end 
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Cálculo da densidade dos pseudocomponentes no estado vapor 

 
function [dens_v]=dens_vap(Mw,Zv,R,T,P,it,NP) 
for i=1:NP 
    %com R em J/mol*K 
    %P em Pa 
    %T em °C 
    dens_v(i)= (Mw(i)*0.001)*P(it)/(Zv*R*(T(it)+274.15)); 
    %resultado em kg/m^3 
end 
end 
 

Cálculo da densidade  da mistura de vapor 

function [dens_vmix]=dens_vapmix(dens_v,y,np) 
%calcula a densidade do vapor 
dens_vmix=0; 
for i=1:np 
    dens_vmix=dens_vmix+dens_v(i)*y(i); 
    %Resultado em kg/m^3 
end 
end 
 

Cálculo  do coeficiente de fugacidade e fator de Compressibilidade 

function [coef_fug,Z]=fugacidade_srk(Tc,Pc,T,P,NP,it,t,w,fase) 
R=10.7316; 
% if fase=='L' 
%     disp('tliq') 
%     t 
% end 
% if fase=='V' 
%     disp('vap') 
%     t 
% end 
A=0; 
B=0; 
m(1:NP)=0; 
alpha(1:NP)=0; 
ai(1:NP)=0; 
bi(1:NP)=0; 
for i=1:NP 
    %Correções para passar a pressão de kPa em psia 
    % E temperaturas de Celsius a Rankine 
    Tcr(i)=Tc(i)*1.8+491.6; 
    Tr(it)=T(it)*1.8+491.6; 
    Trr(i)=Tr(it)/Tcr(i); 
    Pcpsia(i)=Pc(i)*0.1450377; 
    Ppsia(it)=P(it)*0.000145; 
    Prpsia(i)=Ppsia(it)/Pcpsia(i); 
end 
  
alpha=(1+(0.48508+1.55171.*w-0.15613.*w.^2).*(1-Trr.^0.5)).^2; 
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for i=1:NP 
    ai(i)=alpha(i)*(27/64)*(R^2)*(Tcr(i)^2)/Pcpsia(i); 
    %bi(i)=R*Tcr(i)/(8*Pcpsia(i)); %Penn State 
    bi(i)=0.08664*R*Tcr(i)/(Pcpsia(i)); 
end 
am=0; 
% disp('yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy') 
% t(i) 
for i=1:NP 
    for j=1:NP 
        %         disp('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx') 
        %         t(i) 
        am=am+(t(i)*t(j)*((ai(i)*ai(j))^0.5)); 
    end 
    bm=sum(t.*bi); 
  
end 
  
AAi(1:NP)=0; 
  
for i=1:NP 
    for j=1:NP 
        AAi(i)=AAi(i)+(2/(am))*((ai(i)*ai(j))^0.5); 
    end 
    BBi(i)=bi(i)/bm; 
end 
  
A=am*Ppsia(it)/(R^2*Tr(it)^2); 
B=bm*Ppsia(it)/(R*Tr(it)); 
%Achar zeros do polinomio 
%(z^3)-(z^2)+z*(A-B-B^2)-A*B=0 
  
a1=-1; 
a2=real(A-B-B^2); 
a3=real(-B*A); 
Q=(3*a2-a1^2)/9; 
L=(9*a1*a2-27*a3-2*a1^3)/54; 
D=Q^3+L^2; 
  
if  (D<0) 
  
    theta= acos(L/(-Q^3)^0.5); 
  
    z(1)=2*(-Q)^(0.5)*cos(theta/3 +120*0.01745)-a1/3; 
    z(2)=2*(-Q)^(0.5)*cos(theta/3 +240*0.01745)-a1/3; 
    z(3)=2*(-Q)^(0.5)*cos(theta/3)-a1/3; 
  
    if (fase=='V') 
        zroot=max(abs(z)); 
    else 
        zroot=min(abs(z)); 
    end 
  
  
elseif(D>0) 
    % 
    % Avalia o sinal do termo 
    % Se X<0, faz-se X^0.3=-(-X)^0.3 
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    % 
    if ((L+(D)^0.5)<0); 
        S(1)=-(-(L+(D)^0.5))^(1.0/3.0); 
    else 
        S(1)=((L+(D)^0.5))^(1.0/3.0); 
    end 
  
    if ((L-(D)^0.5)<0) 
  
        S(2)=-(-(L-(D)^0.5))^(1.0/3.0); 
    else 
        S(2)=((L-(D)^0.5))^(1.0/3.0); 
    end 
    z(1)=S(1)+S(2)-a1/3.0; 
    zroot=real(z(1)); 
else 
    z(1)=L^(1.0/3.0); 
    zroot=real(z(1)); 
end 
  
Z=zroot; 
  
for i=1:NP 
    ln_fi(i)=bi(i)*(Z-1)/bm- log(Z-B) -A*(2* 
sum((ai(i).*ai).^0.5.*t(1:NP))/am - bi(i)/bm)*log(1+B/Z)/B; 
end 
coef_fug=exp(ln_fi); 
end 
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Cálculo do Holdup 

function 
[Rl,Rv,Qliq,Qvap]=holdup(At,dens_l,dens_v,dens_lmix,dens_vmix,vis_lmix
,vis_vmix,Wt,Dint,C,it,Betha,NP,Mw,x,y) 
%rotina para o cálculo das frações líquidas e Gasosas 
Ft=0; 
g=9.8;%gravidade em m/s^2 
  
for i=1:NP 
    F(i)=Wt*C(i,it)/(0.001*Mw(i));% o fator 0.001 é para transformar 
g/mol para kg/mol 
    Ft=Ft+F(i);%Fluxo molar em mols por s 
end 
Fvt=Ft*Betha;%Fluxo molar de vapor 
Flt=Ft*(1-Betha);%Fluxo molar de liquido 
Qvap=0.0; 
Qliq=0.0; 
for i=1:NP 
    Fv(i)=y(i)*Fvt;%fluxo molar na fase vapor do componente i 
    Fl(i)=x(i)*Flt;%fluxo molar na fase líquida do componente i 
    Qvap=Qvap+Fv(i)*0.001*Mw(i)/(dens_v(i));% em metros 
cúbicos/segundo 
    Qliq=Qliq+Fl(i)*0.001*Mw(i)/dens_l(i);% em metros cúbicos/segundo 
end 
if Qvap==0 % mistura subresfriada! 
    disp('liquido') 
    Rl=1.0; 
    Rv=0.0; 
else 
    disp('mistura') 
    %         Chutar um valor inicial para RV 
    Rv=0.7; 
    Dif=1; 
    contadorh=0; 
    %while (abs(Dif))>=0.001||(contadorh<100) 
    while contadorh<10000 
        %Passo 1 - valor chutado para Rl 
        Rl=1-Rv; 
         
        %Passo 2 - Calcular o número de Reynolds 
        NRe=(Dint*Wt)/(Rv*vis_vmix+Rl*vis_lmix); 
         
        %Passo 3 - Calcular o número de Froude 
        Vm=(Qliq+Qvap)/At; 
        NFr=(Vm^2)/(g*Dint); 
         
        %Passo 4 - Calcular o Parametro Z 
        Yl=Qliq/(Qliq+Qvap); 
         
        Zbankoff=(NRe^(1.0/6.0))*(NFr^(0.125))/(Yl^0.25); 
         
        if (Zbankoff<1.3)||(Zbankoff>100) 
            disp('Alerta!!!!!Zbankoff fora de faixa!!!') 
            Zbankoff 
%             pause 
            if Zbankoff<1.3 
                Zbankoff=1.3; %Se Zbankoff for menor ->>Adotar o valor 
mais baixo 
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            else 
                Zbankoff=100.0; % Se Zbankoff for maior ->> Adotar 
valor mais alto 
            end 
        end 
         
         
        %Passo 5 - Calcular o Parametro Kh de Bankoff 
        Kh=1/(log(-0.00231515+(16.9508/(log(Zbankoff)^2)))-
21.4233*exp(2.0/Zbankoff)+8.79667*exp(exp(1/Zbankoff))); 
        %         display('K Bankoff') 
        %         Kh 
        if Kh<0 
            Kh=0; 
        end 
        if Kh>1 
            Kh=1; 
        end 
        %Passo 6 - Calcular Rv usnando a formula abaixo: 
        Rv=(1-(dens_lmix/dens_vmix)*(1-(Kh/Rv)))^-1.0; %Seguindo 
Sugaya! 
         
  
        %Passo 7-checar se o valor de Rv+Rl=1 
        % Senão chutar o valor de Rv-1 no passo 1 
        Dif=Rv-(1-Rl); 
        contadorh=contadorh+1; 
        if (abs(Dif))<=10^-7 
            display('convergiu') 
            break 
        end 
    end 
end 
if Rv<0 
    disp('Rv ruim!') 
    Rv 
    Rv=0; 
else if Rv>1 
        disp('Rv ruim!') 
        Rv 
        Rv=1; 
    end 
     
end 
Rv=real(Rv); 
Rl=real(Rl); 
end 
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Cálculo da Perda de Carga 

function 
[DeltaP]=press_drop(Position,L,DeltaL,Wt,At,P,Qliq,Qvap,Rv,Rl,dens_lmi
x,dens_vmix,vis_lmix,vis_vmix,Dint) 
%Calcula a queda de pressão 
%obs necessário criar switch de acordo com a geometria! Urgente! 
epsonD=0.0457/Dint; % considerando aço comercial! 
gc=9.8;% constante gravitacional 
% disp('Help!!!!!') 
if (Rv==0)||(Rl==0) 
    %Escoamento monofásico 
    if Rv==0 %somente líquido 
        disp('liquido monofasico') 
         
        Q=Qliq; 
        vel=Q/At; 
        NRe=dens_lmix*vel*Dint/vis_lmix; 
         
        if NRe<=2400 %escoamento laminar 
            disp('Re<=2400') 
            f=16/NRe; 
            DeltaP_atr=f*DeltaL*(vel^2)/(2*gc); 
             
             
        end 
        if NRe>2400 %escoamento turbulento 
            disp('Re>2400') 
            A4=((epsonD)^1.1098)/2.8257+(7.149/NRe)^0.8981; 
            f=(-2*log10((epsonD)/3.7065)-(5.0452/NRe)*log10(A4))^(-
2.0); 
            DeltaP_atr=(f*DeltaL*(vel^2)/(2*gc*Dint))*dens_lmix; 
             
        end 
    end 
     
    if Rl==0 %somente vapor 
        disp('vapor monofasico') 
        Q=Qvap; 
        vel=Q/At; 
        NRe=dens_vmix*vel*Dint/vis_vmix; 
        if NRe<=2400 %escoamento laminar 
            disp('Re<=2400') 
            f=64/NRe; 
            DeltaP_atr=f*DeltaL*(vel^2)/(2*gc); 
             
        end 
        if NRe>2400 %escoamento turbulento 
            %equações do Chen-1979 
            disp('Re>2400') 
            A4=((epsonD)^1.1098)/2.8257+(7.149/NRe)^0.8981; 
            f=(-2*log10((epsonD)/3.7065)-(5.0452/NRe)*log10(A4))^(-
2.0); 
            DeltaP_atr=(f*DeltaL*(vel^2)/(2*gc*Dint))*dens_vmix; 
             
        end 
    end 
     
else 
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    %escoamento é bifásico 
    %Metódo de Dukler 
    disp('Escoamento bifásico') 
    lambda=Qliq/(Qliq+Qvap); 
    dens_h=dens_lmix*lambda+dens_vmix*(1-lambda); 
    vis_h=vis_lmix*lambda+vis_vmix*(1-lambda); 
     
    YD=(-1)*log(lambda); 
    BDukler=dens_lmix*(lambda^2)/(dens_h*Rl)+dens_vmix*((1-
lambda)^2)/(dens_h*(1-Rl)); 
    ADukler=1+(YD/(1.281-(0.478*YD)+(0.444*YD^2)-
0.094*(YD^3)+0.00843*(YD^4))); 
    NRetp=4*Wt*BDukler/(pi*Dint*vis_h); 
    if NRetp<=2400 %%%Regime laminar 
        disp('Re=<2400') 
        fl=64/NRetp; 
        
DeltaP_atr=(Wt^2)*fl*DeltaL*ADukler*BDukler/(2*gc*Dint*dens_h); 
    else if NRetp>2400 
            disp('Re>=2400') 
            A4=((epsonD)^1.1098)/2.8257+(7.149/NRetp)^0.8981; 
            fl=4*(-2*log10((epsonD)/3.7065)-
(5.0452/NRetp)*log10(A4))^(-2.0);% o 4 multiplica para converter de 
Fanning para Darcy 
            
DeltaP_atr=(Wt^2)*fl*DeltaL*ADukler*BDukler/(2*gc*Dint*dens_h); 
        end 
    end 
     
     
end 
% disp('position') 
% Position 
%Chaveamento 
if Position=='tubo' 
    %Parte reta da tubulação 
     
    Switch1=1.0;%liga o Delta P de atrito 
    Switch2=1.0;% liga o Delta P de elevação 
    Switch3=1.0;% liga o Delta P de aceleração 
    Switch4=0.0;% liga o Delta P da Curva 
    Switch5=0.0;% liga o Detla P do Cabeçote 
     
end 
  
if Position=='curv' 
    %Curva 
     
    Switch1=0.0;%liga o Delta P de atrito 
    Switch2=0.0;% liga o Delta P de elevação 
    Switch3=0.0;% liga o Delta P de aceleração 
    Switch4=1.0;% liga o Delta P da Curva 
    Switch5=0.0;% liga o Detla P do Cabeçote 
     
end 
  
if Position=='cabe' 
    %Cabeçote 
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    Switch1=0.0;%liga o Delta P de atrito 
    Switch2=0.0;% liga o Delta P de elevação 
    Switch3=0.0;% liga o Delta P de aceleração 
    Switch4=0.0;% liga o Delta P da Curva 
    Switch5=1.0;% liga o Detla P do Cabeçote 
     
end 
  
theta=0; 
%theta = angulo entre horizontal e o tubo! 
% disp('elevação') 
DeltaP_elev=(Rl*dens_lmix+Rv*dens_vmix)*sin(theta); 
  
% disp('aceleração') 
if Rl==0 
    DeltaP_acel=0; 
else if Rv==0 
        DeltaP_acel=0; 
    else 
        
DeltaP_acel=((Qvap*dens_vmix)^2)/(gc*dens_vmix*Rv)+((Qliq*dens_lmix)^2
)/(gc*dens_lmix*Rl); 
    end 
end 
% disp('curva')] 
DeltaL 
Dint 
DeltaP_atr 
  
DeltaP_curva=(DeltaP_atr/DeltaL)*50*Dint;% Colocar o equivalente a 
cinquenta diametros! 
  
% disp('cabeçote') 
DeltaP_cabe=(DeltaP_atr/DeltaL)*100*Dint; % Colocar o equivalente cem 
diametros! 
  
% disp('deltal total') 
DeltaP=Switch1*DeltaP_atr+Switch2*DeltaP_elev+Switch3*DeltaP_acel+Swit
ch4*DeltaP_curva+Switch5*DeltaP_cabe;% Resultado em pascal 
%DeltaP=DeltaP*0.000145; 
end 
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Viscosidade dos Pseudocomponentes líquidos 

function [vis_l]=vis_liqtwu(np,NBP,dens_liq,T,it) 
Tr(it)=T(it)*1.8+491.6; 
for i=1:np 
    NBPr(i)=NBP(i)*1.8+491.67; 
end 
for i=1:np 
    T1=559.67;%Rankine 
    T2=669.67;%Rankine 
    Tczero(i)=NBPr(i)*(0.533272+0.191017*(10^-
3)*NBPr(i)+0.779681*(10^-7)*(NBPr(i)^2)-0.284376*(10^-
10)*(NBPr(i)^3)+0.959486*(10^28)*(NBPr(i)^-13))^-1; 
    alpha(i)=1-(NBPr(i)/Tczero(i)); 
    xis(i)=abs(1.99873-56.7394*(NBPr(i)^-0.5)); 
    SGzero(i)=0.843593-0.128624*alpha(i)-3.36159*(alpha(i)^3)-
13749.5*alpha(i)^12; 
    nizero2(i)=-1.5+exp(4.73227-27.0975*alpha(i)+49.4491*(alpha(i)^2)-
50.4706*alpha(i)^4); 
    nizero1(i)=exp(0.801621+1.37179*log(nizero2(i))); 
    dens_water=1000;% kg/m^3 
    SPGR(i)=dens_liq(i)/dens_water; 
    DeltaSG(i)=SPGR(i)-SGzero(i); 
    f2(i)=xis(i)*DeltaSG(i)-21.1141*(DeltaSG(i)^2)*(NBPr(i)^-0.5); 
    ni2(i)=-450*NBPr(i)^-1+exp(log(nizero2(i)+450*NBPr(i)^-
1)*((1+2*f2(i))/(1-2*f2(i)))^2); 
  
    f1(i)=1.33932*xis(i)*DeltaSG(i)-21.1141*(DeltaSG(i)^2)*NBPr(i)^-
0.5; 
    ni1(i)=exp(log(nizero1(i)+450/NBPr(i))*(((1+2*f1(i))/(1-
2*f1(i)))^2))-(450/NBPr(i)); 
    z1(i)=ni1(i)+0.7+exp(-1.47-1.84*ni1(i)-0.51*(ni1(i)^2)); 
    z2(i)=ni2(i)+0.7+exp(-1.47-1.84*ni2(i)-0.51*(ni2(i)^2)); 
    B(i)=(log(log(z1(i)))-log(log(z2(i))))/(log(T1)-log(T2)); 
    ze(i)=exp(exp(log(log(z1(i)))-B(i)*log(T1)+B(i)*log(Tr(it)))); 
    ni(i)=ze(i)-0.7-exp(-0.7487-3.295*(ze(i)-0.7)+0.6119*(ze(i)-
0.7)^2-0.3193*(ze(i)-0.7)^3);% ni em cSt 
     
end 
    ni=ni*(10^-6);%m/(s^2) 
    for i=1:np 
        vis_l(i)=ni(i)*dens_liq(i);%Pa.s 
    end 
end 
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Viscosidade da mistura líquida  

function [vis_lmix]=vis_liqmix(x,vis_l,np) 
%metódo Tirado de Sugaya (1994) 
%calcula viscosidade para a mistura de líquidos 
vis_lmix=0; 
for i=1:np 
    vis_lmix=vis_lmix+x(i)*(vis_l(i)^(1.0/3.0)); 
end 
vis_lmix=(vis_lmix)^3;%Pa.s 
  
end 
 

Viscosidade dos Pseudocomponentes no Estado Vapor 

function [vis_v]=vis_vap(T,P,Tc,Pc,Mw,NP,it) 
%Corrigida!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
%Esta Função tem o intuito de calcular as viscosidade dos vapores 
%para os pseudo componentes puros 
%Nas condições de Operação T e P 
% Para tal utiliza-se 
  
Tcr(1:NP)=0;%Tc em Rankine 
Trr(1:NP)=0;%Tr em Rankine/Rankine 
Pcpsia(1:NP)=0;%Pc em psia 
Prpsia(1:NP)=0;%Pr em psia/psia 
Qsi(1:NP)=0;% grupo da correlação; 
vis_v(1:NP)=0; 
  
for i=1:NP 
    %primeira parte transformar as Tc em R e Pc em Psia 
    Tcr(i)=Tc(i)*1.8+491.6;% Celsius para Rankin 
    Tr(it)=T(it)*1.8+491.6; 
    Trr(i)=Tr(it)/Tcr(i); 
    Pcpsia(i)=Pc(i)*0.1450377;%kPa para psi 
    Ppsia(it)=P(it)*0.000145;%Pa para psi 
    Prpsia(i)=Ppsia(it)/Pcpsia(i); 
    %Correlação de Dean-Stiel (1965 - Fabian) 
    Qsi(i)=5.4403*(Tcr(i)^(1/6))/((Mw(i)^0.5)*(Pcpsia(i)^(2/3))); 
    if (Trr(i)<=1.5) 
        vis_vzero(i)=34*((10^-5.0)*(Trr(i)^(8/9))/Qsi(i));% resultado 
em cp 
    else 
        vis_vzero(i)=166.8*((10^-5.0)*((0.1338*Trr(i)-
0.0932)^(5./9.))/Qsi(i));% resultado em cp 
    end 
end 
  
            vis_vzero=vis_v; 
     
    vis_v=vis_v*10^-6;%convertendo para Pa.s 
     
     
     
end 
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Viscosidade da mistura no estado vapor 

function [vis_vmix]=vis_vapmix(y,vis_v,Mw,np) 
%Seguindo a Sugestão dada pelo Sugaya 
%Calcula a viscoridade da mistura de vapores 
soma3=0; 
soma4=0; 
for i=1:np 
    soma3=soma3+y(i)*Mw(i)*vis_v(i); 
    soma4=soma4+y(i)*Mw(i); 
end 
if soma4==0 
    vis_vmix=0; 
else 
vis_vmix=soma3/soma4; 
end 
vis_vmix=vis_vmix*0.001; 
%Resultado em Pa.s 
end 
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Anexo III - Cálculo de Propriedades 

 

Densidade da mistura Líquida 
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Utiliza-se as viscosidades obtidas para as duas temperaturas e obtem-se Z como uma 

função de T do tipo: 
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Utiliza-se a temperatura na qual se deseja obter a viscosidade para calcular Z e substitui-

se na equação: 
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Viscosidade da mistura no estado líquido 

 

Utilizada a seguinte regra de mistura sugerida por Sugaya(1994) 
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Viscosidade dos pseudocomponentes puros nos estado vapor 

 

Correlação de Dean-Stiel (Dean & Stiel, 1965 apud Mateus, 2008) 
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Viscosidade da mistura no estado vapor 

 

Regra de mistura sugerida por Sugaya (1994) 
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