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Resumo 

Um dos principais contaminantes do petróleo é o enxofre. Presente em diversas 

formas sendo uma delas o gás sulfídrico. Os gases ácidos presentes devem ser removidos 

de seus produtos, a fim de especificar sua composição quanto a venda e reduzir as 

emissões, pois a queima de hidrocarbonetos com presença de enxofre produz o dióxido 

de enxofre (SO2) que constitui um dos principais poluentes da atmosfera. 

Este trabalho tem como foco o estudo da absorção do gás sulfídrico (H2S) e do dióxido 

de carbono (CO2) de correntes de gás combustível, que é realizada através de coluna de 

absorção utilizando como solvente uma solução aquosa de aminas, onde ocorre uma 

reação reversível. 

Para o estudo foram realizadas simulações no ASPEN PLUS com a utilização de dados 

operacionais de uma unidade de tratamento de gás combustível, instalada na Refinaria 

Alberto Pasqualini, localizada na cidade de Canoas- RS. 
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1 Introdução 

 

Petróleo é de longe a fonte de energia mais comumente utilizada. O desenvolvimento 

urbano, econômico e industrial está fortemente ligado ao uso do petróleo e seus 

derivados. Esse óleo de origem fóssil consiste em uma complexa mistura de compostos 

orgânicos e compostos inorgânicos, na qual os hidrocarbonetos são predominantes, e 

apresenta como contaminantes: enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. Para que se 

aproveite todo potencial energético que possui, deve ser submetido a processos de 

separação, conversão e tratamento a fim de extrair seus diversos produtos. 

Um dos seus principais contaminantes é o enxofre. Presente em diversas formas 

sendo uma delas o gás sulfídrico. Deve ser removido de seus produtos, a fim de 

especificar sua composição quanto à venda e reduzir as emissões, pois a queima de 

hidrocarbonetos com presença de enxofre produz o dióxido de enxofre (SO2) que 

constitui um dos principais poluentes da atmosfera. 

Com o aumento das exigências ambientais, a remoção de componentes ácidos como 

sulfeto de hidrogênio (H2S) e dióxido de carbono (CO2) de correntes de hidrocarbonetos 

gasosos ou líquidos é um processo cada vez mais requerido em muitas etapas da indústria 

de processamento de petróleo e gás. Outro fator que está atrelado à importância desse 

processo é a necessidade de processamento de óleos crus com níveis de enxofre cada vez 

maiores por parte das refinarias (Rinker, Ashour, & Sandall, 2000). 

Este trabalho tem como foco o estudo da absorção do gás sulfídrico (H2S) e do dióxido 

de carbono (CO2) de correntes de gás combustíveis, que é realizada através de coluna de 

absorção utilizando como solvente uma solução aquosa de aminas, onde ocorre uma 

reação reversível. 

Este tratamento se faz necessário porque compostos sulfurados presentes na 

corrente de gás combustível trazem aspectos indesejáveis, como a geração de poluentes 

durante a queima do gás; comprometimento da segurança pessoal durante a operação 

dos sistemas de combustível, pela sua toxidade; e pelo aceleramento do processo 

corrosivo dos sistemas de distribuição de combustível dentro da refinaria. 

O tratamento de GLP com solução de dietanolamina (DEA) permite alcançar valores 

abaixo de 50 ppm em massa de H2S no produto tratado. Na verdade, o tratamento final 
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dessa corrente se faz em um tratamento cáustico, convencional ou regenerativo, que é 

realizado após o tratamento DEA. Dessa forma, o tratamento DEA tem como objetivo 

minimizar o consumo de soda e a geração de soda gasta. Os outros contaminantes 

presentes na corrente de GLP, como mercaptanas, COS, CS2, têm pouca afinidade com a 

solução DEA e estima-se que apenas cerca de 20% desses compostos seja removido no 

tratamento DEA. 

Os compostos sulfurados presentes na corrente de GLP apresentam aspectos 

indesejáveis, como odores desagradáveis ao produto, geração de poluição durante a 

combustão, além de conferir corrosividade. Esses efeitos são críticos, uma vez que o GLP 

é distribuído em botijões que são manuseados pelos usuários. 

Para um estudo mais aprofundado da absorção de gases ácidos será escolhida a 

coluna de absorção de tratamento do gás combustível pois seu tratamento está 

diretamente ligado às emissões geradas pela refinaria na queima do gás combustível em 

fornos e reatores térmicos.  

No segundo capítulo será apresentada uma revisão bibliográfica sobre o processo de 

absorção e dessorção, como também os solventes utilizados e o estudo das reações 

envolvidas. No terceiro capítulo será discutido o estudo de caso, com a descrição da 

planta de tratamento DEA da Refap, seus equipamentos, o software que será utilizado 

para simulação e as variáveis a serem estudadas. No capítulo seguinte temos os 

resultados encontrados. E ao final temos as conclusões a partir do que foi estudado e 

trabalhos futuros. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Processo de absorção 

A absorção é usada para separar componentes de misturas de gases; remover 

impurezas, contaminantes ou poluentes de correntes de gás e recuperar componentes 

químicos de valor.  

Absorção em processos de purificação de gases envolve a transferência de uma 

substância do estado gasoso para a fase líquida através da fronteira de fases. O material 

absorvido pode dissolver fisicamente no líquido ou reagir quimicamente com o solvente. 

Dessorsão ou stripping representa um caso especial da mesma operação em que a 

substância move-se da fase líquida para a fase gasosa (Seader & Henley, 2006). 

Absorção aplicada à purificação de gases pode ser dividida de acordo com a natureza 

da interação entre absorvente e absorvedor: 

Absorção física: Nesse tipo de processo o componente a ser absorvido é mais solúvel 

no absorvente líquido do que em outros componentes do fluxo de gás, mas não reage 

quimicamente com o absorvente.  O equilíbrio de concentrações do absorvato na fase 

líquida é fortemente dependente da pressão parcial na fase gás. Um exemplo é a 

absorção de ácido sulfídrico e dióxido de carbono em dimetil éter ou polietileno glicol. 

Absorção química reversível: Este tipo de absorção envolve uma reação química entre 

o componente gás a ser absorvido e o componente da fase líquida para formar um 

produto de reação através de uma ligação fraca. Este é o caso da absorção de dióxido de 

carbono em solução de monoetanolamina. 

Absorção química irreversível: onde o componente a ser absorvido reage com o 

componente da fase líquida fomando um produto que não pode ser facilmente 

decomposto para liberar o soluto (Kohl & Nielsen, 1997). 

2.2 Aminas utilizadas 

Os principais solventes químicos usados para o tratamento de correntes gasosas 

contendo H2S e CO2 são as alcanolaminas, pois possuem caráter alcalino que é concedido 

pela função amina (nitrogênio amínico) permitindo sua reação com os gases ácidos. As 
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alcanolaminas são solúveis em água, característica concedida pela função álcool, que é 

bastante favorável tanto em termos econômicos, quanto por questões de eficiência de 

absorção, uma vez que reações ácido-base são melhores conduzidas em meio aquoso.  

As principais alcanolaminas utilizadas em aplicação comercial são a monoetanolamina 

(MEA), a dietanolamina (DEA), a trietanolamina (TEA), metildietanolamina (MDEA), 

diisopropanolamina (DIPA), 2-amino-2-metil-1-propanol (AMP) e diglicolamina (DGA). A 

escolha da amina e sua composição dependem da composição e condições de operação 

da corrente a ser purificada. Diferentes aminas podem ser selecionadas para que as 

especificações do produto sejam atingidas.  

Aminas são classificadas como primarias, secundárias e terciárias, dependendo do 

grau de substituição do nitrogênio central por grupos orgânicos. Aminas primárias 

reagem diretamente com H2S, CO2 e COS. Exemplos de aminas primárias incluem a 

monoetanolamina e a diglicolamina.  

Aminas secundárias reagem diretamente com H2S, CO2 e COS, sendo este último em 

menor grau. A amina secundária mais comum é a dietanolamina. A diisopropanolamina é 

outro exemplo de amina secundária, mas seu uso não é muito comum em sistemas de 

tratamento de gás. Aminas terciárias reagem diretamente com H2S, indiretamente com 

CO2 e indiretamente, com pouca intensidade, com o COS. O exemplo mais comum de 

amina terciária é a metildietanolamina (Kohl & Nielsen, 1997). 

 As principais aminas de aplicação industrial estão ilustradas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Principais aminas de uso comercial. 

Aminas primárias e secundárias, como a monoetanolamina (MEA) e a dietanolamina 

(DEA), respectivamente, são muito reativas e, portanto, exibem altas taxas de remoção 

de gases ácidos. Contudo, a formação de carbamatos estáveis com o CO2 causa uma 

limitação estequiométrica de carga de cerca de 0,5 mol de CO2 removidos por mol de 
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amina. O termo carga ou retenção é definido como o número de mols de soluto 

absorvido por mol de amina. Quando se trata da carga máxima, de equilíbrio, é uma 

medida da solubilidade dos solutos nas soluções de alcanolaminas. 

Aminas terciárias, como a N-metildietanolamina (MDEA), não formam carbamatos e 

em decorrência disso são capazes de realizar uma remoção maior de CO2, mas com 

velocidade de reação muito menor. Consequentemente, elas são empregadas 

principalmente na remoção seletiva de H2S de misturas que também contêm CO2 em 

processos cineticamente limitados (Rinker et al., 2000) 

Soluções aquosas de dietanolamina (DEA) têm sido usadas por muitos anos para o 

tratamento de gases de refinaria que contenham quantidades apreciáveis de COS e CS2, 

além de H2S e CO2. Aminas secundárias são menos reativas com o COS e CS2 do que 

aminas primárias, e os produtos da reação não são particularmente corrosivos. 

Conseqüentemente, dietanolamina e outras aminas secundárias são a melhor escolha 

para o tratamento de gás de fluxos contendo COS e CS2. A baixa pressão de vapor da 

dietanolamina a torna adequada para operações a baixa pressão quando perdas por 

vaporização são bastante insignificantes. Uma desvantagem da dietanolamina é que a 

recuperação de soluções contaminadas pode exigir destilação à vácuo. Outra 

desvantagem é que a DEA sofre inúmeras reações irreversíveis com CO2, formando 

produtos de degradação corrosivos, e por essa razão, não se torna a melhor escolha para 

o tratamento de gases com um teor elevado de CO2. 

Normalmente, soluções aquosas de aminas são usadas para aumentar a taxa de 

absorção do processo com relação à absorção física. Por causa de sua alta reatividade e 

de baixo custo, facilidade de recuperação e baixa absorção de hidrocarbonetos, MEA, 

DEA, DIPA, e MDEA estão entre as aminas mais utilizado para remoção de CO2 e H2S 

(Mandal & Bandyopadhyay, 2006). 

Através da mistura de uma amina primária ou secundária com uma amina terciária, a 

seletividade de CO2 na presença de H2S pode ser melhorada e os custos de regeneração 

minimizados. Misturas de soluções de amina também oferecem a vantagem de definir a 

seletividade do solvente para o CO2 variando as proporções de aminas, o que resulta em 

um grau adicional de liberdade para alcançar a separação desejada para uma mistura de 

gás fornecido. Esta abordagem poderá reduzir drasticamente os custos de capital e 
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operacionais, proporcionando maior flexibilidade na obtenção da pureza desejada 

(Chakravarty, 1985). 

2.3 Reações envolvidas 

O foco deste trabalho de conclusão de curso está na absorção de gases ácidos das 

correntes de GLP e gás combustível, onde se tem o interesse de absorver tanto o gás 

sulfídrico como o dióxido de carbono, este em menor concentração. Para isto é utilizada 

uma alcanolamina secundária, e a mais utilizada é a dietanolamina. 

Mandal e Bandyopadhyay (2005) em seu estudo sobre a absorção simultânea de 

dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio em misturas de solução aquosa de 2- amino-

2-methyl-1-propanol (AMP) e dietanolamina, apresenta as reações que podem ocorrer na 

absorção de CO2 e H2S pela AMP e DEA. 

Como neste trabalho estamos trabalhando apenas com solução aquosa de 

dietanolamina iremos considerar apenas as reações realizadas com a DEA. 

As principais reações envolvidas no processo de absorção com a dietanolamina e que 

constam no manual de operação são descritas abaixo, onde R=CH2-CH2-OH. 

R2NH + CO2  K1,k21 R2NH2
+ HCO3

-   + H+    (1) 

R2NH + H2S   K2   R2NH2
+  + HS-     (2) 

As duas reações estão deslocadas para direita em temperaturas baixas, até cerca de 

60oC. Em temperaturas altas, acima de 110oC, as reações passam a estar bastante 

deslocadas para esquerda, com alta concentração de amina livre. 

E também são apresentadas por  Mandal e Bandyopadhyay (2005) reações 

secundárias, descritas a seguir: 

CO2 + OH- K3,k23 HCO3
-     (3) 

HCO3
-    K4   H+ + CO3

-      (4) 

H+ + OH-  K5  H2O     (5) 

 

O coeficiente cinético k21, da Equação 1, é estimado a partir da correlação 

apresentada por   Mandal e Bandyopadhyay (2005) na faixa de temperatura de 293-313K 

da seguinte forma: 
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ln �21  = 21,403 − ���,�
�         (6) 

    log����23� = 13,635 − ����
�     (7) 

As constantes de equilíbrios das reações envolvidas são apresentadas por  Mandal e 

Bandyopadhyay (2005), e suas correlações são mostradas a seguir: 

log����1� =  −10,5492 + ����,��
�   (8) 

 

log��� �
 ��  = 8909,483 − ����",�

� −  4229,195 log�� + 9,7384$ − 0,0129638$� +

 1,15068 × 10&�$"     −  4,602 × 10&�$      (9)                                                                         

log�� ' "
 �( = 179,648 + 0,019244$ − 67,341 log���$� −  ���,�

�     (10) 

log����4� = 6,498 − 0,0238$ − ����,
�              (11) 
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3 Materiais e Métodos 

Para a simulação do processo de absorção dos gases ácidos da corrente de gás 

combustível foi utilizado o simulador comercial ASPEN PLUS produzido pela AspenTech. 

ASPEN PLUS prevê comportamento do processo por meio de relações de engenharia, tais 

como balanços de massa e energia, equilíbrio químico e de fases, e velocidades de 

reação. Através de um confiável banco de dados termodinâmicos, funcionamento realista 

das condições de operação  e rigorosos modelos de  equipamentos, os engenheiros são 

capazes de simular com uma boa fidelidade o comportamento real da planta (AspenTech, 

2011). 

Outra grande vantagem são os seus pacotes numéricos, que apresentam métodos 

robustos para a resolução das equações que compõem os modelos. 

A principal desvantagem do ASPEN PLUS é o seu elevado custo, que dificulta a sua 

aquisição, restringindo sua utilização. Isso faz com que poucos engenheiros tenham o 

conhecimento para utilizar tal ferramenta, já que apenas poucas empresas têm a 

capacidade de adquirir este software, exceto algumas universidades que têm incentivos 

da AspenTech para a aquisição de licenças. Outra desvantagem, é que o software é 

fechado, ou seja, os trabalhos desenvolvidos neste simulador só podem ser acessados por 

este software, pois são armazenados de forma proprietária e fechada, de forma que 

outros simuladores não são capazes de utilizar (Wunsch, 2008). 
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4 Estudo de Caso 

O tratamento das correntes de Gás Combustível e GLP consiste na extração dos 

contaminantes por uma solução de DEA de 20% a 30% em massa em equipamentos 

submetidos a altas pressões e baixas temperaturas. Por sua vez, a regeneração da solução 

contendo os contaminantes ocorre em um sistema de baixa pressão e alta temperatura. 

Os contaminantes, H2S e CO2, são enviados para tratamento na Unidade de Recuperação 

de Enxofre. 

O processo é dito regenerativo porque o tratamento não envolve o consumo contínuo 

da solução DEA. O processo contempla, então, uma etapa de regeneração do solvente, 

onde todo componente ácido removido da corrente que está sendo tratada é liberado do 

solvente, restituindo, assim, sua capacidade de tratamento. Essa etapa de regeneração 

demanda uma quantidade significativa de energia e representa um percentual muito alto 

do custo operacional do tratamento. 

4.1 Descrição do processo 

Na Figura 2 está representado o fluxograma de processo. O gás combustível não 

tratado entra em contato com uma solução aquosa de DEA a 20% em massa na 

Absorvedora de Gás Combustível de H2S (T-1) que possui dois leitos com recheios. Nesta 

torre, quase todo o H2S e o CO2 presentes no gás são removidos.  
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Figura 2 – Fluxograma de processo de absorção de gases ácidos do gás combustível e GLP. 

 

O gás tratado sai pelo topo da T-1 e passa pelo vaso separador de Gás Tratado (V-2), 

onde qualquer solução de DEA arrastada é coletada. O gás tratado será enviado para o 

sistema de gás combustível. 

A solução de DEA contendo o H2S e o CO2 absorvidos deixa o fundo da T-1, sob 

controle de nível, e depois de misturar com a solução de DEA rica da seção de extração de 

H2S do GLP, segue para o sistema de regeneração.  

O GLP lavado é injetado no fundo da Torre Extratora de H2S do GLP (T-2) no qual o 

processo de extração do H2S é efetuado pelo contato solução de DEA em um leito de 

recheio. A corrente de DEA, antes de chegar na T-2, possui um resfriamento no P-5 

visando elevar a eficiência do processo de extração do H2S e o CO2 do GLP.  

O GLP tratado sai do topo de T-2 e passa pelo Acumulador de topo da Extratora de 

H2S do GLP (V-4) visando reter qualquer porção da solução de DEA arrastada. Do V-4, o 

GLP segue para a Unidade de Tratamento Cáustico Regenerativo do GLP. 
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A solução de DEA rica, carregada com contaminantes, deixa o fundo da T-2, e junta-se 

ao fluxo de DEA rica da T-1 , seguindo após, para a seção de regeneração.  

A mistura de DEA Rica total será aquecida no trocador de DEA Rica/Pobre (P-1) e sua 

pressão é reduzida antes de seguir para o V-5. A fração de hidrocarbonetos vaporizada no 

V-5 é lavada em um sistema contra-corrente com solução de DEA pobre para remover 

qualquer H2S presente e é enviado, sob o controle de pressão, para a Seção de 

Fracionamento para recuperação.  

A vazão de DEA Rica que deixa V-5 segue para a torre Regeneradora de DEA (T-3), 

onde são liberados o H2S e o CO2 da solução de DEA. Os vapores que deixam o topo desta 

torre são parcialmente condensados por água resfriamento no condensador de topo de 

DEA (P-2) e seguem para o vaso de topo da Regeneradora de DEA (V-6). O Gás Ácido 

separado neste vaso é enviado, sob controle de pressão, para ser processado na Unidade 

de Recuperação de Enxofre. O condensado do V-6 é bombeado de volta para T-3 como 

refluxo de topo.  

A T-3 tem dois leitos de recheios metálicos e uma panela de onde todo o líquido que 

desce da torre é coletado e enviado ao refervedor da Regeneradora de DEA (P-3). O P-3  é 

responsável pela geração do vapor de retificação requerido para remover os 

contaminantes da solução de DEA.  

O vapor de baixa pressão é o meio de aquecimento usado no P-3 tendo a vazão 

controlada relacionada com a vazão de DEA rica para a torre regeneradora. Um sistema 

de dessuperaquecimento do vapor foi instalado para manter a temperatura do vapor 

próxima a temperatura de saturação. Esta temperatura não deverá exceder 142°C, para 

evitar as reações de degradação da DEA no P-3. O fluido usado para o 

dessuperaquecimento é condensado e será injetado no fluxo de vapor, a montante do P-

3. 

Então, é resfriado no P-1 e em seguida vai para o Filtro de DEA. O objetivo deste filtro 

é remover os produtos de corrosão, produtos de polimerização e partículas de materiais 

em geral.  

Depois da filtração do fluxo de DEA pobre, a temperatura da DEA é ajustada no 

Resfriador de DEA Pobre (P-4), sendo controlado em um valor que é 5 °C mais alto que a 

temperatura de Gás Combustível que esta sendo tratado na T-1. Este controle é 

necessário para evitar a condensação / absorção de hidrocarbonetos.  
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A solução de DEA pobre filtrada e esfriada vai para cada uma das duas torres, T-1 e T-

2, sob de controle de vazão, o que fecha o circuito do tratamento. Antes de entrar na T-2, 

a vazão de DEA pobre pode ter sua temperatura ajustada no P-5.  

A verificação periódica da qualidade da solução de DEA é necessária para a 

manutenção da função do tratamento, para a determinação da necessidade de reposição 

de DEA (custo operacional), bem como para o controle da taxa de corrosão 

(confiabilidade). Com esta verificação, procura-se evitar a ocorrência de problemas no 

Tratamento DEA, tais como a redução na remoção de H2S ou a parada do tratamento. 

 

4.2 Coluna de absorção 

A coluna absorvedora de H2S do gás combustível possui 1.650 mm de diâmetro 

interno, 22.030 mm de altura, com capacidade volumétrica de 44,4m3. A coluna possui 

duas seções com recheio, que são de Pall ring de polipropileno e, na parte superior, um 

distribuidor para a DEA pobre. 

A figura 3 apresenta o interno da coluna absorvedora com seu recheio de Pall ring. 

 

Figura 3 - Coluna absorvedora, recheios de Pall ring 
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Na Tabela 1 podemos observar os dados de projeto para coluna de absorção do gás 
combustível e também seus dados de processos para qual ela foi projetada. 

Tabela 1 - Coluna absorvedora, dados de processo 

Pressão de operação 12,5 kgf/cm2 

Pressão de projeto 14,2 kgf/cm2 

Temperatura de topo 40 °C 

Temperatura de fundo 

Temperatura de projeto 

45 °C 

85 °C 

 

 

4.3 Simulação 

A coluna absorvedora foi simulada através do software Aspen Plus 7.1. Para modelar a 

coluna que está em estudo foi utilizado o bloco RadFrac e foram avaliados os seguintes 

pacotes termodinâmicos: PSRK e Amines. O modelo Amines utiliza o conceito 

desenvolvido por Kent e Einsenberg (1979) para cálculo da composição da fase líquida, 

onde as diversas reações apresentadas anteriormente são consideradas. Além disso, para 

ocálculo do equilíbrio líquido e vapor das espécies neutras, o modelo Amines utiliza o 

modelo de Redlich-Kwong para a fase vapor e para a fase líquida utiliza a Lei de Henry, 

para o H2S e CO2; a equação de Antoine modificada é utilizada para a água e DEA e o 

modelo de Scatchard-Hildebrand para os hidrocarbonetos (AspenTech, 2011). 

Coelho (2007) em seu trabalho de modelagem e simulação de processos de absorção, 

realizou a comparação de modelos termodinâmicos em simulações utilizando o Aspen 

Plus para absorção de H2S e CO2 por uma corrente de DEA 25% em massa. 

Foram realizados comparativos entre o modelo Amines, PR, ELECTRNL com a utilizações 

das reações envolvidas e também sem a utilização delas e os resultados foram 

comparados com dados experimentais. Estes resultado para a absorção de  CO2 são 

mostrado na Figura 4 e para H2S na Figura 5. 
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Figura 4 – Comparação de pacotes termodinâmicos na absorção de CO2 por solução de 
DEA (Coelho, 2007)  

Como podemos observar na Figura 4 para a absorção de  CO2, os resultados das 

simulações que mais se aproximaram dos resultados experimentais são com a utilização 

do pacote Amines e ELECTNRTL com a utilização das reações envolvidas no processo. No 

entanto, o modelo PR que considera as relações de Peng-Robbinson e o modelo 

ELECTNRTL sem reações tiveram resultados não condizentes com os dados experimentais, 

o que mostra que não é possível utilizar esses pacotes na absorção de gases ácidos por 

solução de aminas. 

 

 

Figura 5 – Comparação de pacotes termodinâmicos na absorção de H2S por solução de 
DEA (Coelho, 2007)  

 

Já a Figura 5 apresenta os resultados para o caso da absorção de H2S, tanto o modelo 

Amines e ELECTNRTL com reações conseguem representar bem a simulação do processo. 

Com os resultados de Coelho (2007) podemos chegar a conclusão que o pacote 
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termodinâmico Amines para o software Aspen Plus, que leva em consideração as reações 

de H2S, CO2 e CO com soluções de alcanolaminas, entre elas a DEA e a MDEA é capaz de 

simular a absorção da coluna em estudo. Então para este trabalho as simulações serão 

realizadas com a utilização do pacote Amines. 

4.4 Composição e dados de operação 

As composições de entrada utilizadas para o gás combustível antes do tratamento e 

para a solução aquosa de DEA são apresentadas na Tabela 2.  As composições foram 

obtidas através da análise de composição das correntes da planta industrial. 

 
Tabela 2 - Composição das correntes de entrada 

Componente Gás Combustível 
(fração molar) 

DEA (fração mássica) 

H20 0 0,738 

CO2 0,0183 0 

H2S 0,0254 0,001 

DEA 0 0,261 

CH4 0,3669 0 

Etano 0,1167 0 

Propano 0,013 0 

Butano 0,0008 0 

Propenos 0,0566 0 

Butenos 0,002 0 

Pentano 0,004 0 

N2 0,0516 0 

H2 0,2334 0 

CO 0,0084 0 

Argônio 0,0003 0 
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O principal fator determinante da capacidade intrínseca de remoção de H2S 

apresentada pela solução de DEA pobre é a concentração de DEA livre presente na 

solução. A faixa operacional recomendada é de 20 a 30 % em massa. Neste trabalho 

iremos realizar as simulações com uma concentração de DEA livre de 26,10%. 

Concentrações muito elevadas tendem a tornar a solução corrosiva, ao passo que 

concentrações muito baixas reduzem a capacidade de remoção de H2S (Rinker et al., 

2000). Assim, a verificação periódica e controle desta variável são fundamentais para 

manter a função do Tratamento DEA, evitando-se a ocorrência de teores elevados de H2S 

nas correntes de Gás combustível e GLP tratados. 

O teor de DEA livre tende a cair durante a operação do tratamento, em virtude de 

perdas de solução de DEA por arraste e degradação da DEA. O controle da concentração 

dentro da faixa pretendida é executado essencialmente através da reposição de DEA. 

A coluna absorvedora em estudo foi simulada com 11 estágios, o gás combustível não 

tratado é alimentado pelo fundo da torre no estágio 11, com uma vazão mássica de 

4,4kg/s com temperatura igual a 313K e pressão de 10,7kgf/cm2.  A corrente de solução 

aquosa de DEA é alimentada no topo, no estágio 1, a uma vazão de 1112m3/dia, a pressão 

considerada é a pressão da descarga da bomba antes da entrada na T-1 que é de 

21kgf/cm2, e a temperatura de 318K. A coluna não possui condensador de topo nem 

refervedor de fundo, e foi considerada a pressão na coluna de absorção de 10,2kgf/cm2. 

Neste trabalho de conclusão de curso, será estudada qual pacote termodinâmico 

melhor caracteriza o processo de absorção. Também serão avaliadas a sensibilidade 

frente à variação de temperatura das correntes de entrada e pressão. 

E também será realizado um estudo sobre absorção utilizando uma mistura de 

absorventes, comparando com resultados utilizando-se apenas a DEA como absorvente. 
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5 Resultados 

Os dados utilizados nas correntes de entrada da torre absorvedora para a simulação 

da absorção dos gases ácidos, mostrados na Tabela 2, foram utilizados para a corrente de 

gás combustível a análise com o mais alto teor de H2S no período estudo e para a 

corrente de DEA foi usado um valor típico de composição da solução absorvedora, 

visando estudar a coluna de absorção no pior caso de contaminação do gás combustível 

não tratado em uma situação normal das condições da coluna. 

5.1 Modelos Termodinâmicos 

Primeiramente foi realizada a simulação usando o pacote termodinâmico PSRK que 

considera o modelo de Soave-Redlich-Kwong com uma regra de mistura adequada para 

misturas polares e envolvendo gases. Embora este modelo seja recomendado para 

diversos sistemas gasosos, este não se mostrou adequado para o processo em estudo 

pois não houve absorção dos gases ácidos presentes na corrente de entrada, as 

concentrações de H2S e CO2 permaneceram essencialmente constante em todos os 

estágios da coluna. 

Após este teste, foi então utilizado o modelo Amines que segundo resultados de 

Coelho (2007) mostra-se bastante eficaz na simulação da absorção com a utilização de 

aminas. 

5.2 Sensibilidade da temperatura 

Uma diminuição na temperatura da solução pobre que vai para o sistema de 

tratamento favorece o equilíbrio no sentido da remoção dos gases ácidos, portanto, 

melhora a qualidade do produto tratado. O projeto da coluna de absorção considera que 

a temperatura da corrente de DEA esteja 5°C acima da temperatura do gás combustível a 

ser tratado, no intuito de evitar a formação de espumas na torre absorvedora. Na Figura 6 

podemos observar a variação de temperatura das correntes de entrada com o tempo, e 

que durante alguns períodos esta diferença tem uma grande variação. Devido a estes 

dados foram realizadas simulações com diferentes variações nas temperaturas de entrada 

para avaliar absorção nesses casos. 
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Figura 6 - Temperatura das correntes de entrada da torre absorvedora 

Então foram realizadas simulações para avaliar a sensibilidade da coluna frente a 
perturbações de temperaturas de entrada, foram realizadas simulações para diferença de 
5, 10 e 2°C entre as correntes de entrada. 

As Figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, a comparação, entre os perfis de 

concentração do H2S e do CO2 na fase gasosa, das simulações para a variações de 

temperatura.   

 

Figura 7 - Perfil de concentração de H2S na fase gasosa 
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Figura 8 - Perfil de concentração de CO2 na fase gasosa 

Como se pode observar na Figura 7, o perfil de concentração de H2S na fase gasosa 
não sofreu grandes alterações para a variação de temperatura da solução de DEA, o 
mesmo ocorreu na absorção do CO2, representada na Figura 8. 
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próximas simulações, sendo 313K para o gás combustível não tratado e 318K para as 

soluções de aminas. 

5.3 Absorção de gases ácidos pela DEA 

Foi simulada no ASPEN PLUS a coluna absorvedora de H2S do gás combustível da 

Refap S/A, foram utilizadas as condições de operação normal descritas no capítulo 4.4 e 
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A absorção dos gases ácidos no decorrer da coluna podem ser observadas na Figura 9. 

 

Figura 9 – Perfil de concentração de CO2 e H2S na coluna de absorção utilizando solução 
de DEA. 

Podemos observar que a absorção ocorre nos estágios iniciais da entrada do gás 

combustível na coluna de absorção e rapidamente cai para níveis próximo a zero. E a 

solução aquosa de DEA mostra-se reativa tanto pro H2S como para o CO2. A concentração 

inicial do CO2 é de 1,83% mol e logo ao entrar na coluna passa para 0,27, já para o gás 

sulfídrico a composição inicial era de 2,54%mol passando rapidamente para 1% mol. 

 

 

Figura 10 – Perfil de temperatura ao longo da absorção 

Podemos observar através da Figura 10 que a temperatura ao longo da coluna tem 

uma variação de 11K, a temperatura no fundo da torre na entrada do gás combustível 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 2 4 6 8 10

C
o

n
ce

n
tr

a
çã

o
 %

m
o

l

Estágios

CO2

H2S

316

318

320

322

324

326

328

330

0 2 4 6 8 10 12

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
K

)

Estágios



DEQUI / UFRGS – Luis Fernando Mendieta 21

não tratado é maior, e a medida que essa corrente vai subindo pela torre a temperatura 

vai diminuindo saindo a 318K. 

Na Tabela 3 temos uma comparação das composições da simulação e da análise de 

composição da corrente de saída de gás combustível para uma operação normal. 

Tabela 3 - Composição das correntes de saída de gás combustível. 

Componente Simulação 

(%vol) 

Real (%vol) 

HIDROGENIO 27,25 29,21 

BUTANOS 0,05 0,12 

PENTANOS + 
PESADOS 

0,22 0,54 

PROPANO 0,93 0,23 

PROPENO 4,38 1,31 

ETANO 8,61 11,04 

ETENO 7,57 11,93 

H2S 0,00 0,00 

CO2 0,00 0,04 

CO 0,98 1,01 

METANO 42,84 36,62 

ARGONIO 0,04 0,04 

OXIGENIO 0,00 0,00 

NITROGENIO 6,02 7,67 

BUTENOS 0,13 0,24 

DEA 0,00 0,00 

Água 0,97 0,00 

 

Avaliando os resultados obtidos na simulação em relação aos dados da planta 

podemos dizer que temos resultados muito próximos aos reais para os componentes 

envolvidos no processo. Temos que levar em consideração que a composição de gás a ser 

tratado tem variações ao longo do período e a composição de entrada utilizada na 
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simulação é a maior responsável pela diferença ao comparar com a real, mas é possível 

comparar qualitativamente os resultados. Os resultados mostraram que não há arraste da 

solução de DEA para a fase gasosa.  

A absorção do H2S tanto para a simulação como para os dados da planta chegaram a 

0,00% mol, mostrando a eficiência do processo na absorção do H2S, passando os valores 

de H2S e CO2 para termos de ppm em massa temos uma composição não maior que 15 

ppm que é o usual para o gás combustível. 

Esta é uma das variáveis mais importantes a serem monitoradas, pois reflete o 

atendimento à função pretendida para a unidade de Tratamento DEA. O teor de H2S do 

Gás Combustível tratado é determinado basicamente pela vazão e teor de H2S da 

corrente não tratada, bem como pela vazão, concentração de DEA livre e teor de H2S da 

solução de DEA pobre enviada à torre absorvedora. 

Normalmente não existe especificação rigorosa a ser cumprida para o teor de H2S nas 

correntes de Gás Combustível e GLP tratados, porém para cada unidade em particular 

deve existir um teor máximo a ser atendido. Valores típicos obtidos situam-se na faixa de 

0 a 0,15 % vol H2S para Gás Combustível. 

Também foi simulada a operação com pressões mais baixas que as encontradas na 

planta industrial. Foi realizada simulação com pressão da torre de absorção em 

0,9kgf/cm2, entrada de gás combustível não tratado em 1kgf/cm2 e pressão da solução de 

DEA em 1,2kgf/cm2; os resultados para esta simulação podem ser observados na Figura 

11. 

 

Figura 11 – Perfil de concentração de H2S e CO2 para baixas pressões de operação. 
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Podemos observar que a absorção para menores pressões leva mais estágios para que 

ocorra a absorção completa pela solução de amina, para as pressões de operação da 

planta ocorria logo no 10º estágio, logo após a corrente de gás a ser tratado entrar na 

torre. Diminuindo a pressão da torre e das correntes de entrada, observa-se que para a 

absorção completa do H2S necessita a corrente de gás percorrer 5 estágios, ocorrendo a 

máxima absorção no sexto estágio da coluna. Para o gás carbônico não houve grandes 

alterações nos perfis de concentrações, apenas obtendo menores concentrações logo no 

11º estágio da coluna. 

5.4 Avaliação de mistura de aminas 

Foram realizadas simulações para avaliar a absorção utilizando-se de misturas de 

aminas. Segundo Chakravarty (1985), misturas de aminas primarias e terciárias têm se 

mostrado superiores a soluções convencionais de apenas uma amina. Misturas como a de 

MDEA + DEA podem combinar a capacidade de carga da MDEA e a maior taxa de reação 

da DEA. Assim a solução aquosa de MDEA + DEA é considerada um solvente atraente para 

a absorção simultânea de H2S e CO2 de correntes de gases. 

Foram realizadas simulações considerando a mesma fração mássica de amina que as 

simulações anteriores que é de 0,261 e foram realizadas com duas misturas, uma com 

75% de DEA e 25% de MDEA e a outra mistura com 64% de DEA e 36% de MDEA. As 

simulações foram realizadas para as mesmas condições operacionais de temperatura, 

vazão e composição das correntes de entrada. 

As Figuras 11 e 12 mostram, respectivamente, a comparação entre os perfis de 

concentração do H2S e do CO2 na fase gasosa, para as simulações de misturas de aminas. 
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Figura 12 – Perfil de concentração de H2S para a absorção com utilização de misturas. 

 

 

Figura 13 - Perfil de concentração de CO2 para a absorção com utilização de misturas. 
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Pode se observar que tanto as misturas com MDEA e a solução de DEA obtiveram sua 

absorção total a partir do estágio 9, para a absorção de H2S representada na Figura 12 a 

solução de 100% DEA logo ao entrar na coluna no estágio 11 já apresentava 20000 ppm 

enquanto a com 25% de MDEA obteve 32500 ppm e a de 36% de MDEA em 46000 ppm. 

Mesmo tendo uma taxa de reação menor as soluções de misturas de MDEA + DEA após o 

9º estágio já possuíam a mesma concentração que a mistura de apenas DEA. 

 

  



Estudo da absorção de H2S e CO2 do gás combustível 26 

6 Conclusões e Trabalhos Futuros 

O tratamento de gases ácidos de corrente de gás combustível e de GLP é de grande 

importância, pois os gases estão diretamente ligados a emissões de compostos de 

enxofre em sua queima e diminuem o efeito corrosivo nas instalações industriais a que 

são aplicados, evitando gastos com manutenção em tubulações. Como cada vez mais se 

vê necessário a utilização de petróleos com maior composição de enxofre e o crescimento 

das exigências ambientais é bom se ter um amplo conhecimento do processo de absorção 

do H2S e do CO2 a fim de melhorar cada vez mais o processo de tratamento de gases e 

procurar novas alternativas de operação. 

Com a realização das simulações no ASPEN Plus foi possível ter um maior 

entendimento sobre o processo de absorção com a utilização de aminas aquosas, sendo 

esse processo bem caracterizado com o uso do pacote termodinâmico Amines, o qual foi 

comparado com dados reais da planta.  

Verificou-se que pequenas variações nas correntes de entrada na coluna de absorção 

não interferem o desempenho da absorção pela solução de amina, sendo o ajuste de 

temperatura de 5°C a mais na temperatura da DEA em relação a temperatura de entrada 

do gás combustível fator  importante apenas para evitar o favorecimento de formação de 

espuma no interior da coluna, não alterando a eficiência da alcanolamina na absorção. 

A utilização de misturas de aminas são alternativas para processos de absorção de 

gases ácidos, fato que ficou evidenciado nas simulações com misturas de DEA e MDEA 

onde se obteve mesmo nível de concentração de H2S e CO2 tanto para DEA como para 

misturas de DEA e MDEA. 

Como sugestão para trabalhos futuros fica a avaliação da contribuição da MDEA em 

misturas de aminas. A MDEA por ser uma amina terciária aumenta o poder de carga de 

absorção de gases ácidos, podendo ser utilizadas menores vazões de circulação de 

solução aquosa de aminas, o que diminuiria significativamente os custos com matéria 

prima e custos de regeneração por se tratar de menores volumes.   
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