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As discussões internacionais referentes às emissões de GEE culminaram na 

assinatura do Protocolo de Quioto, que previu metas de redução de emissões a serem 

atendidas pelas nações Anexo I. Contudo, dadas às dificuldades trazidas pela 

estrutura adotada, novos formatos têm sido pensados, a exemplo das abordagens 

setoriais. A literatura aponta o segmento de refino de petróleo como potencial para 

adoção de tais medidas. Ressalta-se, ainda, que nas últimas décadas o setor de refino 

encara um trade off entre emissões locais e emissões globais, devido às 

especificações mais restritivas dos combustíveis a serem atendidas pelas refinarias. 

Por isso, a complexidade das unidades de refino tende a aumentar, o que leva a uma 

maior intensidade de carbono. Assim, este trabalho propõe avaliar a mitigação das 

emissões de carbono no refino de petróleo; por meio da produção integrada de 

hidrogênio e metanol. Uma análise do mercado de metanol mostrou que a demanda 

doméstica e internacional apresenta possibilidades relevantes de destinação do 

produto. Outro ponto avaliado foi o potencial teórico, que indicou para o hidrorrefino 

brasileiro uma expansão que poderia justificar projetos em tecnologias alternativas. 

Ademais, foi realizada a simulação computacional dos processos convencionais de 

produção de hidrogênio e metanol, bem como da planta de produção integrada, de 

forma a se comparar as emissões. Como resultado se verificou uma menor 

intensidade de carbono para esta rota alternativa. Deve-se mencionar que o estudo se 

limitou à analise técnica e os resultados obtidos indicaram potencial para minimizar as 

emissões de carbono no hidrorrefino.
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EVALUATION OF INTEGRATED HYDROGEN AND METHANOL PRODUCTION TO 

CARBON EMISSION REDUCTION IN THE PETROLEUM REFINING 
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Advisors:  Alexandre Salem Szklo 

 Roberto Schaeffer 

 

Department: Energy Planning 

 

The international discussions on emissions of greenhouse gases resulted in the 

Kyoto Protocol signature, which predicted targets for emission reduction to be met by 

Annex I nations. However, considering the difficulties brought by the adopted structure, 

new formats have been designed, such as sectorial approaches. The literature shows 

that the petroleum refining segment has potential for adoption of such measures. 

Moreover, in the recent decades the refining sector faces a trade off between local 

emissions and global emissions, due the more restrictive fuel specifications to be met 

by refineries. Therefore, the refining unit complexity tends to increase, which leads to a 

higher carbon intensity. Thus, this work proposes to evaluate the carbon emission 

mitigation in the petroleum refining, through the integrated hydrogen and methanol 

production. A methanol market analysis showed that the domestic and international 

demand has relevant possibilities to use the product. Other evaluation was the 

theorical potential, which indicated to the Brazilian hydrorefining an expansion that can 

justify projects in alternative technologies. Moreover, computational simulation of 

conventional processes for hydrogen and methanol producing was carried out, as well 

as the integrated production plant, in order to compare the emissions. As a result, there 

is lower carbon intensity in the alternative process. The study was limited to technical 

analysis and the taken results indicated potential to minimize carbon emissions in the 

hydrorefining.  



ix 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO .................................................................................. 1 

CAPÍTULO 2 – TRADE OFF DE EMISSÕES LOCAIS E GLOBAIS NO SEGMENTO 
DE REFINO ................................................................................................................ 8 

2.1 Controle das emissões locais ............................................................................... 8 

2.1.1 Evolução do controle das emissões locais .................................................. 11 

2.1.2 Controle das emissões locais veiculares nos Estados Unidos ..................... 11 

2.1.3 Controle das emissões locais veiculares na Europa .................................... 13 

2.1.4 Controle das emissões locais veiculares no Brasil ...................................... 14 

2.2 Emissões globais ................................................................................................ 17 

2.2.1 Abordagens setoriais ................................................................................... 19 

2.3 Trade off entre teor de enxofre e emissão de CO2 no refino ............................... 20 

2.4 Sequestro de carbono ......................................................................................... 24 

2.4.1 Sequestro de carbono no refino de petróleo ................................................ 26 

2.5 Produção combinada de hidrogênio e metanol ................................................... 28 

CAPÍTULO 3 – METANOL: CARACTERÍSTICAS, MERCADO E PRODUÇÃO ...... 30 

3.1 Metanol como gateway dos segmentos químicos e de energia........................... 30 

3.2 Mercado munidal e nacional de metanol ............................................................. 33 

3.2.1 Mercado mundial: usos ............................................................................... 37 

3.2.2 Mercado mundial: países............................................................................. 41 

3.2.3 Mercado mundial: movimentações internacionais ....................................... 51 

3.2.4 Mercado brasileiro de metanol .................................................................... 53 

3.3 Usos do metanol ................................................................................................. 62 

3.3.1 Produção de biodiesel ................................................................................. 62 

3.3.2 Uso de metanol como combustível  ............................................................. 66 

3.3.3 Uso como éter metil-terc-butílico (MTBE) .................................................... 69 

3.3.4 Uso como dimetiléter (DME) ........................................................................ 82 

3.4 Resumo e Conclusão .......................................................................................... 89 

CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TEÓRICO PARA A PRODUÇÃO 
ASSOCIADA DE HIDROGÊNIO E METANOL ......................................................... 93 

4.1 Determinação do potencial teórico ...................................................................... 93 

4.1.1 Perfil do hidrorrefino das refinarias nacionais .............................................. 94 

4.1.1.1 Qualidade do petróleo brasileiro ........................................................ 103 

4.1.2 Demanda de hidrogênio e expansão do hidrorrefino ................................. 105 

4.1.3 Potencial teórico de produção de metanol e hidrogênio ............................ 109 

4.2 Resumo e Conclusão ........................................................................................ 118 



x 

CAPÍTULO 5 – PROPOSTA DE DIMENSIONAMENTO DA PLANTA DE PRODUÇÃO 
COMBINADA HIDROGÊNIO/METANOL ............................................................... 122 

5.1 Revisão bibliográfica acerca das simulações realizadas ................................... 124 

5.2 Simulação da reforma a vapor convencional ..................................................... 127 

5.2.1 Escolha do simulador ................................................................................ 134 

5.2.2 Pacote termodinâmico ............................................................................... 134 

5.2.3 Capacidade da planta ................................................................................ 134 

5.2.4 Razão vapor/carbono (RVC) ..................................................................... 135 

5.2.5 Razão hidrogênio/carbono (RHC) .............................................................. 136 

5.2.6 Pressão de entrada do reformador ............................................................ 137 

5.2.7 Perda de carga e dimensões do reformador .............................................. 138 

5.2.8 Temperatura de entrada e de saída do reformador ................................... 139 

5.2.9 Composição da carga ................................................................................ 140 

5.2.10 Alimentação de água da planta e geração de eletricidade ....................... 142 

5.2.11 Reformador: reações e cinética ............................................................... 143 

5.2.12 Reatores de shift ..................................................................................... 146 

5.2.13 Purificação do hidrogênio ........................................................................ 148 

5.2.14 Forno de reforma ..................................................................................... 150 

5.2.15 Eficiência dos trocadores de calor, bombas e compressores .................. 150 

5.2.16 Perda de carga no processo .................................................................... 151 

5.3 Simulação da produção convencional de metanol ............................................ 151 

5.3.1 Pacote termodinâmico ............................................................................... 158 

5.3.2 Capacidade instalada ................................................................................ 159 

5.3.3 Temperatura do reator de metanol ............................................................ 159 

5.3.4 Pressão do reator de metanol ................................................................... 159 

5.3.5 Perda de carga no reator ........................................................................... 160 

5.3.6 Reator de produção de metanol ................................................................ 160 

5.3.7 Reciclo do R-301 ....................................................................................... 161 

5.3.8 Atendimento do RHC do reformador ......................................................... 162 

5.3.9 Purificação do metanol .............................................................................. 162 

5.3.10 Recirculação de vapor/água de utilidade ................................................. 163 

5.3.11 Perdas de carga e eficiências .................................................................. 163 

5.4 Simulação da produção integrada de metanol e hidrogênio .............................. 163 

5.5 Avaliação dos resultados das simulações efetuadas ........................................ 167 

5.5.1 Condições a serem adotadas no reformador ............................................. 167 

5.5.2 Avaliação dos resultados das simulações ................................................. 171 

5.5.2.1 Resultados da simulação de reforma a vapor .................................... 171 

5.5.2.2 Resultados da simulação da produção convencional de metanol ...... 175 



xi 

5.5.2.3 Resultados da simulação da produção combinada ............................ 179 

5.5.3 Comparativo das intensidades de carbono entre as rotas consideradas ... 185 

5.5.3.1 Intensidade de carbono em base molar ............................................. 191 

CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES ................................................... 193 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 200 

ANEXOS ................................................................................................................ 222 

Anexo I: Importações brasileiras de metanol .......................................................... 223 

Anexo II: Modelo cinético do reformador ................................................................. 225 

Anexo III: Modelos cinéticos da reação de shift ...................................................... 230 

Anexo IV: Modelo cinético da reação de produção de metanol ............................... 236 

Anexo V: Simulação da planta de reforma a vapor ................................................. 240 

Anexo VI: Simulação da planta convencional de produção de metanol .................. 250 

Anexo VII: Simulação da planta combinada sem WGS ........................................... 263 

Anexo VIII: Simulação da planta combinada com WGS .......................................... 269 

Anexo IX: Volatilidade e toxidez do metanol ........................................................... 279 

 

  



xii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.1 – Produção de metanol conforme a rota alternativa proposta .................... 6 

Figura 3.1 – Metanol como elemento estruturante da indústria química e do segmento 
de energia ................................................................................................................. 32 

Figura 3.2 – Mercado mundial de metanol: oferta vs demanda ................................. 36 

Figura 3.3 – Mercado mundial de metanol: oferta vs demanda (percentual) ............. 36 

Figura 3.4 – Demanda mundial de metanol por uso .................................................. 38 

Figura 3.5 – Demanda mundial de metanol por uso (percentual) .............................. 38 

Figura 3.6 – Demanda mundial de metanol por país ................................................. 42 

Figura 3.7 – Matérias-primas chinesas para a produção de metanol em 2011 ......... 48 

Figura 3.8 – Fluxos internacionais de metanol: fornecedores e consumidores.......... 52 

Figura 3.9 – Mercado brasileiro de metanol em kt .................................................... 55 

Figura 3.10 – Evolução das importações brasileiras de metanol ............................... 56 

Figura 3.11 – Evolução do custo por tonelada do metanol importado ....................... 56 

Figura 3.12 – Evolução do dispêndio com a importação de metanol ......................... 57 

Figura 3.13 – Importações de metanol por país de origem ....................................... 58 

Figura 3.14 – Importações de metanol por porto e país de origem ........................... 59 

Figura 3.15 – Perfil de origem do metanol importado pelo Brasil .............................. 59 

Figura 3.16 – Custo FOB de importação do metanol: por origem.............................. 60 

Figura 3.17 – Mapa com as principais rotas do metanol importado pelo Brasil ......... 61 

Figura 3.18 – Quantidade de metanol importado no Brasil, discriminado por porto de 
destino ...................................................................................................................... 62 

Figura 3.19 – Consumo brasileiro e mundial de metanol pela indústria de biodiesel....
 ................................................................................................................................. 64 

Figura 3.20 – Razão de utilização de metanol na produção de biodiesel no Brasil.........
 ................................................................................................................................. 65 

Figura 3.21 – Consumo de metanol para produção de biodiesel no Brasil: por UF.......
 ................................................................................................................................. 66 

Figura 3.22 – Planta de produção de MTBE a partir de metanol e isobuteno ............ 70 

Figura 3.23 – Exportações norte-americanas de MTBE por destino ......................... 73 

Figura 3.24 – Demanda asiática de MTBE em kt ...................................................... 76 

Figura 3.25 – Exportações brasileiras de MTBE, discriminadas por país .................. 79 

Figura 3.26 – Exportações brasileiras de MTBE, discriminadas por porto ................. 81 

Figura 4.1 – Perfil do hidrorrefino brasileiro no curto prazo ..................................... 101 

Figura 4.2 – Perfil do hidrorrefino brasileiro no médio prazo ................................... 102 

Figura 4.3 – Perfil do petróleo nacional por UF ....................................................... 104 

Figura 4.4 – Demanda de hidrogênio no refino brasileiro ........................................ 106 



xiii 

Figura 4.5 – Localização das refinarias, gasodutos e portos de importação de metanol
 ............................................................................................................................... 111 

Figura 4.6 – Produção teórica de produção de metanol em UGH nas refinarias 
selecionadas ........................................................................................................... 112 

Figura 5.1 – Processo convencional de produção de metanol ................................ 123 

Figura 5.2 – Diagrama de blocos da reforma a vapor a partir de metano ................ 128 

Figura 5.3 – Fluxograma da planta de reforma a vapor ........................................... 133 

Figura 5.4 – Configuração do teste de composição da carga do reformador .......... 141 

Figura 5.5 – Diagrama de blocos da produção convencional de metanol................ 152 

Figura 5.6 – Fluxograma da etapa de reforma sem os reatores WGS .................... 156 

Figura 5.7 – Fluxograma da etapa de produção de metanol ................................... 157 

Figura 5.8 – Diagrama de blocos da produção integrada de hidrogênio e metanol......
 ............................................................................................................................... 164 

Figura 5.9 – Fluxograma da etapa de produção de hidrogênio e metanol ............... 166 

Figura 5.10 – Variação da produtividade de hidrogênio por razão molar CO2/CO para 
cada temperatura de saída do reformador .............................................................. 167 

Figura 5.11 – Variação da conversão de metano por razão molar CO2/CO para cada 
temperatura de saída do reformador ....................................................................... 169 

Figura 5.12 – Variação da demanda de energia por razão molar CO2/CO para cada 
temperatura de saída do reformador ....................................................................... 170 

Figura 5.13 – Perfil de energia da reforma a vapor ................................................. 173 

Figura 5.14 – Perfil de intensidade de carbono da reforma a vapor ........................ 174 

Figura 5.15 – Perfil de energia da produção convencional de metanol ................... 177 

Figura 5.16 – Perfil de intensidade de carbono da produção de metanol ................ 178 

Figura 5.17 – Perfil de energia da produção combinada sem WGS ........................ 182 

Figura 5.18 – Perfil de energia da produção combinada com WGS ........................ 182 

Figura 5.19 – Produtividade de hidrogênio das plantas combinadas: com e sem 
WGS..... .................................................................................................................. 183 

Figura 5.20 – Produtividade de metanol das plantas combinadas: com e sem 
WGS.......... ............................................................................................................. 183 

Figura 5.21 – Perfil de intensidade de carbono da produção combinada sem WGS......
 ............................................................................................................................... 185 

Figura 5.22 – Perfil de intensidade de carbono da produção combinada sem WGS......
 ............................................................................................................................... 185 

Figura 5.23 – Conversão de CO e CO2 em metanol ............................................... 188 

Figura 5.24 – Redução da intensidade de carbono em relação ao consolidado das 
plantas convencionais ............................................................................................. 189 

Figura 5.25 – Redução da intensidade de carbono em relação ao consolidado das 
plantas convencionais na condição A: base mássica .............................................. 190 

Figura 5.26 – Redução da intensidade de carbono em relação ao consolidado das 
plantas convencionais na condição A: base molar .................................................. 192 

Figura III.1 – Paridade entre dados experimentais e os modelos ............................ 231 



xiv 

 
  



xv 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 – Evolução dos limites de emissões locais estabelecidos para os veículos 
leves no âmbito do PROCONVE .............................................................................. 14 

Tabela 2.2 – Evolução dos limites de emissões locais estabelecidos para os veículos 
pesados no âmbito do PROCONVE ......................................................................... 14 

Tabela 2.3 – Evolução dos limites de teor de enxofre para os diversos tipos de óleo 
diesel comercializados no Brasil ............................................................................... 16 

Tabela 2.4 – Evolução dos limites de teor de enxofre para as gasolinas 
comercializadas no Brasil ......................................................................................... 16 

Tabela 3.1 – Mercado mundial de metanol e seus principais derivados .................... 34 

Tabela 3.2 – Principais plantas de produção de metanol .......................................... 44 

Tabela 3.3 – Capacidade instalada para produção de metanol em comparação às 
reservas de gás natural ............................................................................................ 47 

Tabela 3.4 – Capacidade instalada de produção de metanol por região.. ................. 49 

Tabela 3.5 – Mercado brasileiro de metanol em kt .................................................... 54 

Tabela 3.6 – Importações de metanol por porto e origem em kt ............................... 57 

Tabela 3.7 – Propriedades do DME comparadas com alguns combustíveis ............. 86 

Tabela 3.8 – Emissões do DME e alguns limites regulamentados em g/kWh ........... 88 

Tabela 4.1 – Fatores volumétricos de consumo de hidrogênio por tipo de carga... ... 95 

Tabela 4.2 – Capacidades instaladas das UGH, HDT e HCC por refinaria ............... 97 

Tabela 4.3 – Demanda de hidrogênio no parque de refino brasileiro no médio prazo.....
 ............................................................................................................................... 105 

Tabela 4.4 – Notas consideradas para avaliação do potencial teórico .................... 113 

Tabela 4.5 – Avaliação do potencial teórico de produção integrada de metanol e 
hidrogênio por refinaria ........................................................................................... 114 

Tabela 5.1 – Resultados do teste da composição da carga do reformador ............. 141 

Tabela 5.2 – Resultados da simulação da reforma a vapor..................................... 171 

Tabela 5.3 – Resultados da simulação da produção convencional de metanol..... .. 176 

Tabela 5.4 – Perfil da produção de hidrogênio nas plantas de reforma a vapor ...... 179 

Tabela 5.5 – Resultados da simulação da produção combinada (sem WGS) ......... 180 

Tabela 5.6 – Resultados da simulação da produção combinada (com WGS) ......... 181 

Tabela 5.7 – Consolidado dos dados referentes às emissões de carbono das plantas 
avaliadas: base mássica ......................................................................................... 186 

Tabela 5.8 – Consolidado dos dados referentes às emissões de carbono das plantas 
avaliadas: base molar ............................................................................................. 191 

Tabela I.1 – Importações brasileiras de metanol por porto e país (kg) .................... 223 

Tabela II.1 – Parâmetros das Equações II.1, II.2 e II.3 ............................................ 226 

Tabela II.2 – Parâmetros do denominador das Equações II.1, II.2 e II.3, tal como foram 
inseridos no simulador ............................................................................................ 228 



xvi 

Tabela II.3 – Parâmetros do numerador da Equação II.1, tal como foram calculados e 
inseridos no simulador ............................................................................................ 228 

Tabela II.4 – Parâmetros do numerador da Equação II.2, tal como foram calculados e 
inseridos no simulador ............................................................................................ 228 

Tabela II.5 – Parâmetros do numerador da Equação II.3, tal como foram calculados e 
inseridos no simulador ............................................................................................ 228 

Tabela III.1 – Parâmetros da Equação III.1, tal como foram calculados e inseridos no 
simulador ................................................................................................................ 233 

Tabela III.2 – Parâmetros da Equação III.3, tal como foram calculados e inseridos no 
simulador ................................................................................................................ 235 

Tabela IV.1 – Parâmetros das Equações IV.1, IV.2 e IV.3 ...................................... 237 

Tabela IV.2 – Parâmetros do denominador das Equações IV.1, IV.2 e IV.3, tal como 
foram inseridos no simulador .................................................................................. 238 

Tabela IV.3 – Parâmetros do numerador da Equação IV.1, tal como foram calculados e 
inseridos no simulador ............................................................................................ 238 

Tabela IV.4 – Parâmetros do numerador da Equação IV.2, tal como foram calculados e 
inseridos no simulador ............................................................................................ 239 

Tabela IV.5 – Parâmetros do numerador da Equação IV.3, tal como foram calculados e 
inseridos no simulador ............................................................................................ 239 

Tabela V.1 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição A) ... 240 

Tabela V.2 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição A)....
 ............................................................................................................................... 241 

Tabela V.3 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição A) ..... 242 

Tabela V.4 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição B)... 242 

Tabela V.5 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição B).....
 ............................................................................................................................... 243 

Tabela V.6 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição B) ..... 244 

Tabela V.7 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição C) ... 245 

Tabela V.8 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição C)....
 ............................................................................................................................... 245 

Tabela V.9 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição C) ..... 247 

Tabela V.10 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição D)......
 ............................................................................................................................... 247 

Tabela V.11 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição D)...
 ............................................................................................................................... 248 

Tabela V.12 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição D) ... 249 

Tabela VI.1 – Correntes de da etapa de reforma (Condição A)... ............................ 250 

Tabela VI.2 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição A) ............... 251 

Tabela VI.3 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição 
A) ............................................................................................................................ 253 

Tabela VI.4 – Correntes de da etapa de reforma (Condição B)... ............................ 253 

Tabela VI.5 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição B) ............... 255 



xvii 

Tabela VI.6 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição 
B) ............................................................................................................................ 256 

Tabela VI.7 – Correntes de da etapa de reforma (Condição C)... ........................... 256 

Tabela VI.8 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição C) .............. 258 

Tabela VI.9 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição 
C)............................................................................................................................ 259 

Tabela VI.10 – Correntes de da etapa de reforma (Condição D)... .......................... 259 

Tabela VI.11 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição D) ............ 261 

Tabela VI.12 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição 
D)............................................................................................................................ 262 

Tabela VII.1 – Correntes de processo (Condição A)... ............................................ 263 

Tabela VII.2 – Correntes de processo (Condição B)... ............................................ 264 

Tabela VII.3 – Correntes de processo (Condição C)... ............................................ 265 

Tabela VII.4 – Correntes de processo (Condição D)... ............................................ 266 

Tabela VII.5 – Correntes de energia (Condições A, B, C e D)... .............................. 268 

Tabela VIII.1 – Correntes de processo (Condição A)... ........................................... 269 

Tabela VIII.2 – Correntes de energia (Condição A)... .............................................. 271 

Tabela VIII.3 – Correntes de processo (Condição B)... ........................................... 271 

Tabela VIII.4 – Correntes de energia (Condição B)... .............................................. 273 

Tabela VIII.5 – Correntes de processo (Condição C)... ........................................... 273 

Tabela VIII.6 – Correntes de energia (Condição C)... .............................................. 275 

Tabela VIII.7 – Correntes de processo (Condição D)... ........................................... 275 

Tabela VIII.8 – Correntes de energia (Condição D)... .............................................. 277 

 
  



xviii 

LISTA DE SIGLAS, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

ACV - Análise do Ciclo de Vida 

ASU - Air Separation Unit (Unidade de Separação de Ar) 

BFW - Boiler Feed Water (Água de Alimentação de Caldeira) 

BWR - Boiling Water Reactor (Reator com Vaporização de Água) 

CCS - Carbon Capture & Storage (Armazenamento e Captura de 
Carbono) 

CCU - Carbon Capture & Utilization (Utilização e Captura de Carbono) 

CEI - Comunidade dos Estados Independentes 

CFC - Cloro-Fluor-Carbono 

CH3OH - Metanol 

CH4 - Metano 

CNTP - Condições Normais de Temperatura e Pressão 

CO - Monóxido de carbono 

CO2 - Dióxido de carbono 

COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

CSTR - Continuous Stirred Tank Reactor (“Vaso”-Reator Contínuo 
Agitado) 

CTO - Coal-to-olefins (carvão-para-olefinas) 

DAM - Derivação Absoluta Média 

DAT - Destilação Atmosférica 

DMC - Dimetilcarbonato 

DME - Dimetiléter 

EPA - Environmental Protection Agency (Agência de Proteção 
Ambiental) 

FCC - Fluid Catalytic Cracking (Craqueamento Catalítico Fluido). 

FFV - Flex Fuel Vehicle (Veículo Flex Fuel) 

IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle (Ciclo Combinado com 
Gasificação Integrada) 

GASALP - Gasoduto Pilar-Cabo 

GASDUC - Gasoduto Cabiúnas-REDUC 

GEE - Gases causadores de efeito estufa 

GHS - Global Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals (Sistema Harmonizado Global de Classificação e 
Rotulagem de Químicos) 

GTL - Gas-to-liquid (gás-para-líquidos) 

H2 - Hidrogênio 

H2O - Água 



xix 

HC - Hidrocarbonetos 

HCC - Hidrocraqueamento Catalítico 

HDT - Hidrotratamento 

HDT N - Hidrotratamento de Naftas 

HDT G - Hidrotratamento de Gasolinas 

HDT Q - Hidrotratamento de Querosenes 

HDT D - Hidrotratamento de Diesel 

HDT I - Hidrotratamento de Instáveis 

HDS - Hidrodessulfurização 

HT WGS - High Temperature WGS (WGS de Alta Temperatura) 

LT WGS - Low Temperature WGS (WGS de Baixa Temperatura) 

LUBNOR - Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste 
(Fortaleza/CE) 

MAL - Metacroleína 

MeOH - Metanol 

MMA - Metilmetacrilato 

MTBE - Methyl Tert-Butylic Ether (Éter Metil-Terc-Butílico) 

MTO - Methanol-to-olefins (metanol-para-olefinas) 

N2 - Nitrogênio 

NOx - Óxidos de nitrogênio 

O2 - Oxigênio 

PEI - Ponto de Ebulição Inicial 

PET - Polyethylene Terephthalate (Politereftalato de Etila) 

PFR - Plug Flow Reactor (Reator de Fluxo “Pistonado”) 

PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 
Automotores 

PSA - Pressure Swing Adsortion (Adsorção por Variação de Pressão) 

PVR - Pressão de Vapor Reid 

RC - Reforma Catalítica 

REDUC - Refinaria Duque de Caxias (Duque de Caxias/RJ) 

RECAP - Refinaria de Capuava (Capuava/SP) 

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini (Canoas/RS) 

REGAP - Refinaria Gabriel Passos (Betim/MG) 

REMAN - Refinaria Isaac Sabbá (Manaus/AM) 

REPAR - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária/PR) 

REPLAN - Refinaria do Planalto Paulista  (Paulínea/SP) 

REVAP - Refinaria Henrique Lage do Vale do Paraíba (São José dos 
Campos/SP) 



xx 

RFCC - Residue Fluid Catalytic Cracking (Craqueamento Catalítico 
Fluido de Resíduos) 

RFG - Reformulated Gasoline (Gasolina Reformulada) 

RHC - Razão molar hidrogênio/carbono 

RLAM - Refinaria Landulpho Alves (Mataripe/BA) 

RNEST - Refinaria Abreu e Lima (Abreu e Lima/PE) 

RPBC - Refinaria Presidente Bernardes (Cubatão/SP) 

RPCC - Refinaria Potiguar Clara Camarão (Guamaré/RN) 

RPRE I - Refinaria Premium I 

RPRE II - Refinaria Premium II 

RVC - Razão molar vapor/carbono 

SOx - Óxidos de enxofre 

UGH - Unidade de Geração de Hidrogênio 

ULEV - Ultra Low Emission Vehicle (Veículo de Baixíssima Emissão) 

UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças 
Climáticas) 

URE - Unidade de Recuperação de Enxofre 

UTE - Usina Termoelétrica 

VOC - Volatile Organic Compound (Compostos Orgânicos Voláteis) 

WGS - Water Gas Shift (“Mudança” de água para gás) 

 

 

 

 



1 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

O efeito estufa natural é fruto do equilíbrio da própria natureza e o 

responsável por estabelecer a temperatura da superfície do planeta nas condições 

ótimas para a manutenção da vida. As emissões antrópicas de gases causadores de 

efeito estufa (GEE), como dióxido de carbono, metano, oxido nitroso, entre outros, tem 

alterado o equilíbrio natural e contribuído para o aquecimento global constatado no 

último século (IPCC 2007, HANSEN et al. 2008, PACALA e SOCOLOW 2004, RODHE 

1990, SHINE et al. 2005). 

Na década de 1990, as discussões internacionais referentes às emissões 

antrópicas de GEE e o aquecimento global culminaram na assinatura do Protocolo de 

Quioto em 11 de dezembro de 1997. Todavia, em virtude de seu complexo sistema de 

ratificação, o mesmo somente tornou-se efetivo em 16 de fevereiro de 2005. 

Resumidamente, o Protocolo previu metas compulsórias de redução de emissões para 

as nações indicadas em seu Anexo I1, onde se encontram países industrializados 

(UNFCCC 2013). 

Adicionalmente, vale citar que a não existência de metas compulsórias 

para os Estados Unidos, que não ratificou o Protocolo, e para algumas das nações em 

desenvolvimento grandes poluidoras, como China e Índia, atores chave na política 

internacional de redução de emissões2, prejudicou, em parte, a efetividade da redução 

nas emissões de GEE (HOVI et al. 2010, ROCHA e ROCHA 2012). 

MERSCHMANN (2010) indica que este fato favorece as chamadas “fuga 

de emissões”. Ou seja, a migração de indústrias carbono-intensivas dos países 

industrializados para os países em desenvolvimento como forma de fugir dos 

compromissos de redução de emissões dos países que constam no Anexo I do 

Protocolo de Quioto. 

Uma proposta atual de aprimorar as ações de mitigação das emissões de 

carbono é o conceito denominado “abordagens setoriais”, onde se verificam algumas 

medidas de mitigação passíveis de serem adotadas por um determinado segmento 

carbono-intensivo e globalmente distribuído. Tais medidas visam proporcionar a 

mitigação das emissões de GEE por meio do aprimoramento tecnológico e de uma 

                                                 
1 Países contidos no Anexo I do Protocolo de Quito: Austrália, Áustria, Bielarus, Bélgica, Bulgária, 
Canadá, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, União Europeia, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Japão, Latvia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, 
Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polândia, Portugal, Romênia, Federação Russa, Eslováquia, 
Eslovênia, Espanha, Suécia, Suiça, Turquia, Ucrânia e Reino Unido. 
2 As nações em desenvolvimento foram excluídas deste rol em atendimento ao princípio das 
“responsabilidades comuns, porém diferenciadas”. Esse formato foi motivado pelo reconhecimento de que 
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maior eficiência energética. Trata-se de um formato diferenciado que complementa as 

atuais metas nacionais de redução do tipo top down com algumas metas setoriais do 

tido bottom up (MERSCHMANN 2010). 

MERSCHMANN (2010) cita algumas das particularidades que 

enquadrariam o refino de petróleo como passível de contemplar medidas no âmbito 

das abordagens setoriais. O fato de estar havendo uma ampliação da capacidade 

instalada no mundo, principalmente na China, Índia e Oriente Médio, que não 

possuem metas de redução de emissões, ratifica a importância das medidas 

mitigatórias neste segmento. 

Ademais, conforme descrito por SZKLO e SCHAEFFER (2007), uma 

refinaria consiste de uma planta cuja fonte energética é predominantemente fóssil. 

Segundo apresentado, uma análise de refinarias norte-americanas e europeias 

mostrou que entre 7 a 15% do petróleo consumido como carga é utilizada pela própria 

unidade com fins energéticos.  

As emissões de carbono no refino são oriundas de quatro fontes: fornos e 

caldeiras; geração de energia elétrica e outras utilidades; unidades de craqueamento 

catalítico fluido – FCC – e hidrorrefino3, com respectiva geração de hidrogênio. Tais 

fontes distinguem-se pela quantidade de gás exausto e, o que é mais importante, a 

concentração de carbono emitida (DNV 2010, STRAELEN et al. 2009). 

Nas últimas décadas, tem se verificado uma tendência de crescimento das 

emissões de GEE por parte do segmento de refino de petróleo a nível mundial. 

Conforme apresentado por MERSCHMANN (2010), em 2030 tem-se a expectativa de 

crescimento das emissões de CO2
eq no refino de petróleo de 33,8% considerando o 

ano de 2005 como linha de base. Em média, quanto maior o Índice de Nelson4 de uma 

refinaria, maior será a carbono-intensidade da planta, visto a existência de unidades 

energo-intensivas como as plantas de lubrificantes ou de hidrorrefino (DNV 2010, 

SZKLO e SCHAEFFER 2007). 

                                                                                                                                               
os principais responsáveis pelos atuais níveis de concentração de GEE na atmosfera seriam os países 
com atividade industrial mais antiga (UNFCCC 2013). 
3 Hidrorrefino refere-se às unidades dentro de uma refinaria de petróleo que utilizam reação com 
hidrogênio para tratar certas correntes de hidrocarbonetos. Dentre as unidades que se encontram nesta 
classificação encontram-se a Hidrodessulfurização – HDS (tratamento de correntes com o objetivo de 
reduzir o teor de enxofre para a produção de derivados), o Hidrotratamento – HDT (idem ao anterior, 
porém com ação mais ampla – redução do teor de nitrogênio, de ligações duplas etc) ou o 
Hidrocraqueamento catalítico – HCC (tem por função efetuar o craqueamento de correntes residuais em 
mais leves na presença de hidrogênio em condições severas) – ABADIE 2012. 
4 Conforme SZKLO e SCHAEFFER (2007) o Índice de Complexidade de Nelson é a medida da 
capacidade de conversão secundária de uma refinaria, tomando como referencial a capacidade de 
destilação primária (unidade de destilação atmosférica – DAT). Este indicador foi proposto por Wilbur L. 
Nelson em 1960 para quantificar os custos relativos das unidades de uma refinaria, considerando o custo 
da DAT como unitário. 
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O aumento na complexidade das refinarias verificado atualmente, muito 

provavelmente se mostra um caminho sem volta e de âmbito internacional. O centro 

desta questão reside no fato de que conforme o petróleo processado nas refinarias 

tende a ser cada vez mais pesado, as atuais exigências ambientais têm demandado 

combustíveis com especificações mais rígidas. Diante deste desafio, a busca por 

refinarias mais complexas e energo-intensivas se mostra necessária (DNV 2010, 

HIGGINS 2011, SZKLO e SCHAEFFER 2007). 

Especificamente, acerca desta questão, tem-se, por um lado, uma maior 

preocupação das autoridades nacionais ou regionais ao que se refere à qualidade do 

ar nos grandes centros urbanos e à emissão de poluentes atmosféricos danosos ao 

meio ambiente e à saúde. Isso tem levado à publicação de legislações ambientais 

cada vez mais severas, principalmente ao que tange as chamadas emissões locais 

(material particulado, óxidos de nitrogênio e de enxofre, hidrocarbonetos, monóxido de 

carbono, aldeídos e outros). Tais medidas demandam o uso de combustíveis com 

melhor qualidade, com menor teor de enxofre ou com maior número de cetano/octano. 

Destacam-se os combustíveis de baixíssimo teor de enxofre (óleo diesel e gasolina 

com, no máximo, 10 ou 50 mg/kg deste elemento), também chamados de boutique 

fuels (BONFÁ 2010, SZKLO e SCHAEFFER 2007, UNEP 2006). 

 Por outro lado, a carga do petróleo processado nas refinarias apresenta 

pior qualidade, devido ao menor grau API e maior teor de enxofre. Isso se verifica 

devido às altas cotações desta commodity nas bolsas internacionais, o que tem levado 

às refinarias a optarem por estas cargas com menor valor agregado (ALQUIST e 

GUÉNETTE 2014, SZKLO e SCHAEFFER 2007). 

RAJESH et al. (2000) confirma que a deterioração gradativa da qualidade 

do petróleo processado nas refinarias e as especificações mais rígidas dos 

combustíveis promoverão um aumento na demanda mundial de hidrogênio. 

Diante da necessidade de se produzir combustíveis com limites de 

especificação mais restritos e processando um petróleo que tende a ser mais pesado, 

o segmento do refino tem optado por instalar unidades que permitam converter 

correntes residuais (constituinte significativo dos petróleos mais pesados) em frações 

leves e médias capazes de compor os combustíveis com baixíssimo teor de enxofre, 

menor teor de aromáticos, melhor curva de destilação, entre outros itens de 

especificação. Isso faz com que investimentos em unidades energo-intensivas sejam 

realizados, o que aumenta a emissão de gases causadores de efeito estufa; 

contrariando o que se esperaria de uma economia internacional carbono-restritiva. 

Por este motivo, diz-se que o refino de petróleo hoje encara um trade off 

entre emissões locais e emissões globais, que é chamado também de “paradoxo do 
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refino” (JOHANSSON et al. 2012, SZKLO e SCHAEFFER 2007). À proporção que as 

emissões locais tornam-se mais restritas, as emissões de GEE no setor petróleo 

tendem a se intensificar. 

BONFÁ (2010) indica que em um contexto em que o aquecimento global 

tem cada vez mais importância, o paradoxo entre poluentes globais e locais associado 

à maior intensidade de carbono do parque de refino para atendimento de 

especificações de combustíveis mais rígidas torna-se relevante. Adicionalmente, o 

autor confirma que produção de combustíveis de melhor qualidade por meio do 

processamento de petróleo pesado, caso específico do refino nacional, demandará 

maior consumo de energia e, consequentemente, aumentará as emissões de GEE.  

A adequação de um parque de refino a estas novas exigências requer 

investimentos para a construção de novas unidades como a reforma catalítica, para 

aumentar o número de octano da gasolina; o coqueamento retardado, para 

transformar correntes residuais em outras mais leves, ou o hidrorrefino. Deste último, 

merecem destaque as unidades de HCC e HDT, cuja importância pode ser medida 

com base no consumo de hidrogênio.  

Segundo HIGGINS (2011), estas plantas devem ser responsáveis por 59% 

e 26% (85% no total), respectivamente, do aumento de demanda por este gás nas 

refinarias nos próximos anos.  

Vale ressaltar, que estes investimentos não se resumem somente às 

plantas que consomem hidrogênio, como também, nas unidades geradoras de 

hidrogênio (UGH). Tem-se a previsão de que entre 2013 e 2030 a produção de 

hidrogênio nas refinarias ao redor do mundo crescerá aproximadamente 402 milhões 

Nm³ (HIGGINS 2011). 

Diante de tal perspectiva, medidas têm sido procuradas no sentido de 

possibilitar esta ampliação do refino de petróleo com menores impactos ambientais. 

Neste sentido, as abordagens setoriais permitiriam a disseminação de tecnologias 

mais eficientes e menos impactantes não só nos mercados industrializados, onde 

existem as obrigações a serem cumpridas pelos países Anexo I, como também nas 

economias em expansão.  

Dentre as ações consideradas nas abordagens setoriais a primeira 

alternativa seria o aumento da eficiência energética, o que seria aplicável em muitos 

casos, principalmente em unidades antigas, e permitiria recuperar parte da energia 

perdida no processo. Contudo, como esta possibilidade é limitada e somente esta 

ação não seria suficiente para se atender uma redução mais ampla na intensidade de 

carbono. Assim, investimentos adicionais poderiam ser utilizados no âmbito das 

abordagens setoriais, tais como o uso de combustíveis mais leves nas refinarias 
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(substituir óleo combustível por gás natural, por exemplo) ou a captura e 

armazenamento de carbono (DNV 2010, JOHANSSON et al. 2012, MERSCHMANN 

2010, STRAELEN et al. 2009, SZKLO e SCHAEFFFER 2007). 

JOHANSSON et al. (2012) e COSTA (2009) dissertam acerca da captura, 

do transporte de carbono a partir das fontes geradoras e da estocagem nas formações 

geológicas, nos casos europeu e brasileiro, respectivamente. Maiores informações 

podem ser consultadas nestes trabalhos. 

Este trabalho propõe avaliar a viabilidade técnica de se utilizar uma planta 

integrada de produção de hidrogênio e metanol como alternativa tecnológica para 

reduzir a intensidade de carbono dentro do escopo do refino de petróleo; mais 

especificamente na UGH. Trata-se de uma unidade que utiliza comumente a reforma a 

vapor de metano (gás natural) para a produção do chamado gás de síntese (syngas), 

do qual se obtém o hidrogênio (ABADIE 2012, BRASIL et al. 2012). 

A escolha desta unidade deve-se a dois fatores principais: a presença do 

gás de síntese neste processo, percursor de diversos produtos, e a expectativa de 

ampliação de capacidade destas unidades no mundo (HIGGINS 2011) e no Brasil 

(Capítulo 4) para atendimento da demanda de combustíveis com teor de enxofre 

reduzido. 

Com relação ao metanol, destacam-se dois pontos principais que motivam 

sua produção: primeiro, o fato de este produto ser enquadrado como um elemento 

estruturante da indústria química e do segmento de energia, considerando suas 

diversas fontes e usos, como apresentado por LIMA NETO (2009) e, segundo, o 

excedente de hidrogênio apresentado em sua produção, o qual poderia atender, em 

parte, as necessidades do hidrorrefino. Este saldo positivo de hidrogênio é, em uma 

planta convencional de metanol, purgado após a síntese de metanol e utilizado como 

carga do forno que, junto a uma carga de combustível externo, fornece energia para o 

reator de reforma a vapor (Figura 1.1). A proposta deste trabalho consiste em alocar 

parte deste hidrogênio como produto da planta para uso na refinaria de petróleo. 

Neste caso, com a produção integrada proposta, rota alternativa, a exergia 

química contida no hidrogênio deixaria de ser aproveitada como combustível do forno 

para ser utilizada nas unidades de HDT e HCC de uma refinaria. 

Unidades convencionais distintas de metanol e hidrogênio contemplam 

dois fornos de alta temperatura em separado, consumindo combustível e metano 

(matéria-prima) de forma distinta. Quando se aproveita a exergia do forno para a 

produção combinada, tem-se uma condição mais eficiente, onde a alta temperatura 

pode ser compartilhada pelos dois produtos. Essa maior eficiência se reflete em uma 

menor intensidade de carbono. 
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A rota proposta permitiria abater parte do carbono emitido com duas 

tecnologias razoavelmente conhecidas (reforma a vapor e produção de metanol) e 

sem a necessidade de investimentos na captura, transporte e armazenamento 

geológico dos GEE (Carbon Capture & Storage – CCS). Ademais, deve-se considerar 

a possibilidade de permitir à refinaria transformar parte de um resíduo que seria 

emitido (GEE) em um produto comercializável (metanol), a exemplo do que ocorre 

com a produção de coque e enxofre nas unidades de coqueamento retardado e URE, 

respectivamente. 

 

 
Figura 1.1 – Produção de metanol conforme a rota alternativa proposta 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, uma UGH composta pela reforma a vapor e uma etapa de 

produção de metanol permitiria que o carbono, ao invés de ser emitido, como ocorre 

no processo convencional, estaria sendo “sequestrado” dentro da molécula de 

metanol, o qual seria um coproduto desta unidade. 

Além disso, vale ressaltar que o mercado brasileiro é deficitário de 

metanol, cujo fornecimento tem sido efetuado em sua grande parte por meio da 

importação (Capítulo 3). Dessa maneira, poderia ser aproveitada a falta de um produto 

no mercado brasileiro para incentivar a captura de carbono no refino e, assim, ampliar 

o rol de produtos a serem fornecidos pela refinaria. 

Reforma a 
Vapor Gás de Síntese 

e Vapor 

Condensação 
e Compressão 

Gás de 
Síntese 

Água 
Caldeira 

Síntese de 
Metanol e 

purificação 

Vapor 

Metanol 
Forno 

Purga 
(Hidrogênio, 

Metano e CO) 

Gás 
natural 

Exaustão 

QForno 

Hidrogênio 

Make up 



7 

Assim, uma vez que o refino brasileiro se encontra diante da necessidade 

de ampliar significativamente seu hidrorrefino, em virtude do atendimento da demanda 

de óleo diesel e gasolina com, respectivamente, de baixíssimo teor de enxofre, uma 

avaliação da construção de unidades de geração de hidrogênio seria interessante. 

Para atender o objetivo determinado, além do Capítulo 1 (Introdução), 

descrito acima, esta dissertação está estruturada com base nos Capítulos 2, 3, 4, 5 e 

6. 

No Capítulo 2 foi abordada uma breve descrição da evolução do controle 

de poluentes locais no Brasil e nos mercados considerados referência neste assunto, 

o que tem sido a motivação para uso de combustíveis de menor teor de enxofre. Outro 

ponto abordado foi a emissão dos poluentes globais. Ao final, observou-se a questão 

específica das emissões no refino de petróleo e o trade off entre redução das 

emissões locais e globais. Ao final do Capítulo foi apresentada a questão da produção 

combinada de metanol e hidrogênio. 

O Capítulo 3 abordou as informações referentes ao metanol. Este Capítulo 

descreveu o mercado internacional do metanol, os mercados fornecedores, os 

compradores, as plantas existentes e a capacidade útil. Em seguida foi apresentada 

uma descrição do mercado brasileiro de metanol, desde a produção até o dispêndio 

com a importação do produto. Então, foi detalhado parte do mercado de derivados de 

metanol. 

No Capítulo 4, foi quantificado o potencial teórico da produção integrada de 

hidrogênio e metanol no mercado brasileiro, o que foi precedida da apresentação do 

perfil do hidrorrefino nacional. Em seguida, no Capítulo 5, foram apresentados os 

parâmetros e premissas das simulações realizadas da reforma a vapor para produção 

de hidrogênio, de uma planta convencional de produção de metanol e de uma planta 

combinada de hidrogênio e metanol, a qual foi realizada utilizando o software de 

engenharia Aspentech Hysys. Os resultados foram, em seguida, apresentados. 

No Capítulo 6, constam as conclusões e as recomendações para trabalhos 

futuros.  



8 

CAPÍTULO 2 – TRADE OFF DE EMISSÕES LOCAIS E GLOBAIS 

NO SEGMENTO DE REFINO 

 

2.1 Controle das emissões locais 

 

Na literatura científica, observam-se vários trabalhos que dissertam sobre 

a associação entre a concentração de componentes tóxicos no ar, principalmente em 

grandes centros urbanos, e os impactos à saúde humana, à biota ou mesmo a 

materiais construídos pelo homem. Em determinados centros urbanos, a concentração 

da poluição é suficientemente alta para provocar problemas como aumento da 

mortalidade, deficiências pulmonares e cardiovasculares, efeitos neurológicos, perda 

de vegetação, corrosão decorrente de chuvas ácidas, entre outros. Trata-se de um 

problema que afeta não só os países industrializados, mas também atinge nações em 

desenvolvimento como o Brasil e China (GURJAR et al. 2008, MAGE et al. 1996, 

MIGUEL 1992). 

GOUVEIA et al. (2003) indica que estudos realizados no Brasil têm 

demonstrado alguma associação entre problemas de saúde e poluição local, inclusive 

quando níveis médios destes poluentes são observados. Os autores confirmam haver 

uma relação entre poluição e efeitos adversos como mortalidade, doenças 

cardiovasculares e respiratórias ou mesmo aumento das internações hospitalares. 

Muitos dos estudos feitos no Brasil utilizam dados provenientes do município de São 

Paulo, visto este apresentar melhores informações sobre a concentração de poluentes 

e de dados hospitalares. 

LEMOS (2010) indica que a emissão de poluentes atmosféricos é 

proveniente de duas características do século XX: as rápidas industrialização e 

urbanização, principalmente nos países em desenvolvimento. As Nações Unidas 

estimam que 5 bilhões de pessoas habitarão em grandes cidades no ano de 2030. 

Esta rápida urbanização provavelmente intensificará as emissões de poluentes devido 

a uma maior atividade industrial, geração de energia elétrica e uso de meios de 

transporte (GURJAR et al. 2008). 

Ademais, os impactos ambientais são mais severos nas denominadas 

megacidades, aquelas com mais de 10 milhões de habitantes, principalmente na Ásia 

onde se soma uma densa população e uma forte expansão industrial (GURJAR et al. 

2008). 

GURJAR et al. (2008) e MAGE et al. (1996) indicam que nos anos de 1992 

e 2000 as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro figuravam entre as 15 megacidades 
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mais poluídas do mundo. Neste rol também constam: Cidade do México, Tóquio, Nova 

Iorque, Los Angeles, Calcutá, Xangai, Pequim, entre outras. Isso foi confirmado pelos 

estudos realizados por GOUVEIA et al. (2003), onde, por meio de técnicas de séries 

temporais, foi constatado haver uma correlação estatisticamente significante entre o 

aumento da poluição e os efeitos de saúde em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

LEMOS (2010), MENDES (2004), MIGUEL (1992) e PINOTTI (2007), 

descrevem que as emissões de poluentes prejudicais à saúde são, em sua maioria, 

originadas na queima de combustíveis. Os autores elencam neste rol os seguintes 

compostos: 

I – monóxido de carbono (CO): origina-se da queima incompleta do 

combustível, decorrente de um teor de oxigênio na mistura ar/combustível menor do 

que o necessário. Ademais, uma mistura não homogênea na câmara de ignição pode 

proporcionar pontos com menor teor de oxigênio e, assim, também favorecer a queima 

incompleta.  

II – hidrocarbonetos (HC): existem duas fontes para estes poluentes: a 

queima incompleta dos combustíveis e as emissões evaporativas decorrentes da 

liberação de orgânicos voláteis na atmosfera durante o transporte, processamento, 

manuseio e armazenamento de combustíveis ou, ainda, dos lubrificantes contidos nos 

motores. 

III – material particulado (MP): enquadra-se nesta categoria as pequenas 

partículas sólidas e gotículas líquidas em suspensão no ar atmosférico. Ao serem 

emitidos ficam suspensas e, caso sejam inspiradas antes de precipitarem e se 

aderirem em alguma superfície, podem ocasionar problemas respiratórios. Como os 

anteriores, podem ser causados pela queima incompleta do combustível, 

especificamente quando da carbonização por altas temperaturas localizadas, ou 

devido à formação de cinzas (presença de íons). 

IV – aldeídos e cetonas (CHO): componentes originados da combustão 

incompleta de oxigenados, como, por exemplo, o etanol combustível. Quando da 

substituição do chumbo tetraetila pelos oxigenados, este passou a ser um poluente 

importante a ser avaliado. 

V – óxidos de enxofre (SOx): o SOx advém da queima de contaminantes 

sulfurados no combustível e é responsável, junto com o NOx, pelas chamadas “chuvas 

ácidas”. 

VI – óxidos de nitrogênio (NOx): este poluente pode ser gerado de duas 

formas: queima de compostos nitrogenados presentes nos combustíveis, 

principalmente quando estes são produzidos a partir de correntes ricas neste 

elemento, ou reação entre o oxigênio e o nitrogênio do próprio ar nas condições da 
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queima (razão ar/combustível e altas temperaturas, em um tempo de residência 

adequado) dentro do motor ou forno. Assim como os óxidos de enxofre, é um dos 

gases responsáveis pela formação de “chuvas ácidas”.  

VII – ozônio (O3): quando formado na troposfera pela ação fotoquímica do 

NOx, hidrocarbonetos, oxigênio do ar e radiação ultravioleta do Sol. Trata-se de um 

poluente secundário prejudicial à saúde e corrosivo. 

 

LEMOS (2010) disserta não só acerca destes poluentes de forma isolada, 

como também dos impactos perceptíveis provocados por tais componentes: os smog 

industrial e fotoquímico. 

O smog (ou névoa) industrial ocorre em dias frios (principalmente no 

inverno), onde se verificam condições climáticas que dificultam a dispersão dos 

poluentes. Este impacto se origina com a emissão de poluentes na superfície (em 

especial óxidos de enxofre e materiais particulados) devido à queima de combustíveis 

fósseis. Estes componentes permanecem na superfície, devido à menor 

movimentação do ar, e se acumulam formando uma névoa cinza que recobre as 

cidades. Esta névoa é responsável por diversos problemas de saúde de natureza 

respiratória por haver um sincronismo negativo entre o material particulado e o dióxido 

de enxofre 

O smog fotoquímico tem uma natureza muito distinta do anterior. Sua 

ocorrência se dá, principalmente, em dias quentes e ensolarados pela necessidade da 

energia dos raios solares para se processar as reações químicas que produzem seus 

componentes. Os óxidos de nitrogênio, o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos 

(poluentes primários) reagem entre si e com o oxigênio da atmosfera na presença de 

luz solar e geram ozônio, aldeídos, PAN e outros óxidos de nitrogênio (poluentes 

secundários). Estes componentes se acumulam no ar próximo à superfície e 

produzem uma névoa castanho-avermelhada, capaz de provocar irritações nos olhos, 

na pele, nos pulmões, agravar problemas respiratórios, alterações no sistema 

imunológico, bem como a oxidação de materiais inorgânicos. 

Acerca das fontes de poluentes locais, as emissões veiculares têm papel 

significativo. UNEP (2006) indica que, ao redor do mundo, as emissões veiculares 

contribuem para a poluição do ar em grandes centros urbanos entre 25% e 75%. 

Deste modo, o controle das emissões veiculares é um ponto chave na melhoria da 

qualidade do ar nas megacidades e, nas últimas décadas, as autoridades têm 

estipulado limites cada vez rígidos nesse sentido. Primeiramente nos Estados Unidos 

e Europa e, posteriormente, nos países em desenvolvimento (MENDES 2004, UNEP 

2006). 
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Em virtude de haver uma maior preocupação com as questões ambientais, 

nos últimos 50 anos, constata-se no mundo uma busca por limites de emissões cada 

vez menores. Segue no tópico 2.1.1 uma descrição simplificada da evolução do 

controle das emissões locais. 

 

2.1.1 Evolução do controle das emissões locais 

 

LEMOS (2010) indica que a primeira legislação norte-americana de âmbito 

nacional sobre controle de poluição do ar foi promulgada em 1963, a qual criou o 

chamado Clean Air Act. MENDES (2004) informa que nas décadas seguintes, 1960 e 

1970, a tendência foi seguida por Europa e Japão. 

Como a poluição local é mais perceptível à sociedade, visto que afeta 

diretamente serviços como os de saúde pública, é razoável que o controle desta tenha 

sido pensado pelas autoridades antes do que as medidas frente aos poluentes globais. 

Nos Estados Unidos e Europa as primeiras normas que impõem limites aos poluentes 

locais foram estabelecidas entre 1980 e 1995 (tópicos 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4). Acerca dos 

poluentes globais, segundo HENRIQUES JUNIOR (2010) e UNFCCC (2013), tem-se o 

Protocolo de Quioto como o primeiro esforço internacional para mitigar emissões de 

gases causadores de efeito estufa. 

Para atender as restrições impostas pelas legislações ambientais para os 

poluentes locais, a indústria automotiva precisou desenvolver alterações nos motores 

de forma a atender os limites de emissões. Contudo, também foi necessário o 

estabelecimento de especificações mais rígidas para os combustíveis. Como exemplo, 

têm-se os combustíveis com teor de enxofre ultrabaixo (gasolina e óleo diesel), cujos 

limites máximos desta característica estão entre 10 e 50 mg/kg (BONFÁ 2010, SZKLO 

e SCHAEFFER 2007). 

 

2.1.2 Controle das emissões locais veiculares nos Estados Unidos 

 

O Clean Air Act, estabelecido por Lei na década de 1960, introduziu no 

âmbito regulatório norte-americano a questão dos padrões de emissões. Apesar da 

resistência da indústria automobilística, em 1968 entraram em vigor os primeiros 

padrões de emissões veiculares dos Estados Unidos (LEMOS 2010).  

Com intuito de ampliar a legislação referente à qualidade do ar foram 

promulgadas duas emendas que aprimoraram o Clean Air Act. A emenda de 1977 

contemplou, pela primeira vez, uma redução nos níveis de emissões anteriormente 
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considerados. Neste caso específico, os limites máximos de emissão de NOx foram 

reduzidos gradualmente entre os anos de 1977 e 1988 (EPA 1999). 

Com relação à emenda de 1990, a última realizada, tem-se novas 

diretrizes referentes aos limites de emissão de poluentes, à programas de inspeção 

veiculares, ao uso de transportes alternativos mais limpos, à restrições nas 

especificações dos combustíveis automotivos, entre outras (EPA 1999). 

No âmbito norte-americano a regulação do controle das emissões 

veiculares e da qualidade do ar é atribuição da Agência de Proteção Ambiental (EPA – 

Environmental Protection Agency). Desde a emenda de 1990 do Clean Air Act consta 

uma agenda de redução dos níveis de emissões veiculares coordenado por esta 

Agência, a qual está dividida em fases denominadas TIER. Cada uma destas fases 

contempla um padrão mais rígido de emissões veiculares (EPA 2013). 

A primeira fase que estabeleceu limites de emissões veiculares nos 

Estados Unidos para os veículos leves iniciou em 1981 com o denominado TIER 0. 

Esta fase estabeleceu limites máximos de emissões a serem atendidos, considerando 

níveis diferenciados quanto ao tipo de veículo e ao tempo de vida útil (5 ou 10 anos). 

Os limites de emissões estabelecidos pelo TIER 0 foram vigentes até 

1995, quando estes foram inteiramente substituídos pelos limites considerados na fase 

TIER I. O início da fase TIER I se deu em 1994, quando 40% dos veículos deveriam 

atender este requisito. Este percentual foi ampliado até 1996, quando 100% dos 

veículos deveriam atender ao novo requisito. Vale considerar que alguns tipos 

específicos de caminhões leves do ciclo Otto tiveram uma migração específica e em 

maior tempo. 

Os limites do TIER I duraram até 2006, para os veículos leves, e até 2010, 

para outros tipos de veículos. Contudo, os limites da fase TIER II iniciaram vigência 

após 2004 com um percentual de atendimento da indústria variável conforme o nível 

de NOx. Diferentemente das fases anteriores, o TIER II apresenta 10 subdivisões (BIN 

1 a 11), onde o nível 1 representa as emissões 0 e o 11 os maiores limites. EPA 

(2013) indica que os níveis BIN 9 a 11 expiraram em 2006. 

No caso dos veículos pesados com ignição por compressão, tem-se uma 

regulamentação de emissões diferenciada. Os primeiros limites de emissões 

apresentados pela EPA (2013) datam de 1974 e ficaram vigentes até 1978. 

Comparado aos limites atuais, se verificam valores muito menos rígidos. Desde então, 

várias etapas foram consideradas, com limites cada vez menores. Os níveis atuais 

regulamentados estão vigentes desde 2007. 

Com relação às especificações dos combustíveis, a regulamentação norte-

americana apresenta uma complicação adicional, visto considerar o porte das 
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refinarias neste estabelecimento. Contudo, EPA (2013) considera um limite máximo de 

80 mg/kg de teor de enxofre desde 2008, com uma média obrigatória de 30 mg/kg. 

 

2.1.3 Controle das emissões locais veiculares na Europa 

 

No mercado europeu os padrões de controle das emissões veiculares 

foram denominados EURO, cujas normas são estabelecidas pelo Conselho da 

Comunidade Europeia. 

O formato europeu também distingue veículos leves (carros e vans leves) 

dos veículos pesados (caminhões e ônibus). Atualmente, os veículos leves e pesados 

encontram-se na fase EURO V, porém em transição para a fase EURO VI. 

As primeiras fases do programa de controle de emissões veiculares foram 

instituídas pelas Diretivas 70/220/EEC (veículos leves), de 20 de março de 1970, e 

88/77/EEC (veículos pesados), de 3 de dezembro de 1987. A Diretiva 70/220/EEC 

estabelece limites de emissões para monóxido de carbono e hidrocarbonetos e a 

Diretiva 88/77/EEC contempla limites para monóxido de carbono, hidrocarbonetos e 

óxidos de nitrogênio, cujo padrão foi denominado como o padrão EURO 0 

(EUROPEAN COMISSION 2014a, EUROPEAN COMISSION 2014b). 

Com o passar dos anos, a evolução da indústria e um melhor controle da 

qualidade do ar, as Diretivas supracitadas precisaram ser revistas e atualizadas. Deste 

modo, a Diretiva 70/220/EEC foi complementada pelas Diretivas 91/441/EEC, de 26 de 

junho de 1991, e 93/59/EEC, de 28 de junho de 1993, cujo padrão de emissões 

estabelecido ficou conhecido como EURO I. Dessa forma, os padrões anteriores 

vigoraram desde 1970 até 1992, quando se iniciaram os novos limites. No caso dos 

veículos pesados, a Diretiva 88/77/EEC foi alterada pela Diretiva 91/542/EEC, de 1º de 

outubro de 1991, a qual instituiu o início da fase EURO I em 1992.  

Atualmente, encontra-se em vigor para os veículos leves a fase EURO V 

(veículos leves), a qual entrou em vigor em 1º setembro de 2009, e foi instituída pelas 

Resoluções EC nº 715/2007, de 20 de junho de 2007, e 692/2008, de 18 de julho de 

2008. Além disso, está previsto para setembro de 2014 o início da nova fase, EURO 

VI, a qual foi prevista pela mesma norma que estabeleceu a fase anterior 

(EUROPEAN COMISSION 2014a). Para os veículos pesados, a fase EURO VI foi 

instituída pela Resolução CE nº 595/2011, de 25 de maio de 2011, e estava prevista 

para iniciar em 2014 (EUROPEAN COMISSION 2014b). 
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2.1.4 Controle das emissões locais veiculares no Brasil 

 

Quanto ao Brasil, o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE) foi instituído pela Resolução CONAMA nº 18, de 6 de 

maio de 1986. Este regulamento divide o programa em duas frentes: a que se refere 

aos veículos leves (L) e outra referente aos veículos pesados (P). A primeira fase para 

os veículos leves (L1) iniciou em 19 de junho de 1988 e para os veículos pesados (P1) 

em 31 de dezembro de 1988. 

Desde o início das fases do PROCONVE, os limites de emissões locais 

estabelecidos pelo CONAMA para os veículos leves e pesados evoluíram de forma 

significativa. Essa evolução pode ser verificada nas Tabelas 2.1 e 2.2. 

 

Tabela 2.1 – Evolução dos limites de emissões locais 

estabelecidos para os veículos leves no âmbito do PROCONVE 

Fonte: Elaboração própria 

Fase Ano 
CO 

(g/km) 
COml 

(% v/v) 
NMHC 
(g/km) 

NOx 

(g/km) 
CHO 

(g/km) 

Fase norte-americana 
equivalente 

L-1 1988 24,0 3,0 2,10 2,00 - - 

L-2 1992 12,0 2,5 1,20 1,40 - - 

L-3 1997 2,0 0,5 0,30 0,60 - Tier 0 – 50.000 milhas 
(exceto NMHC: 0,21 g/km) 

L-4 2007 2,0 0,5 0,16 0,25 0,03 Tier I – 50.000 milhas 

L-5 2009 2,0 0,5 0,05 0,12 0,02 Tier II – Bin 9 em 50.000 milhas 
(exceto CHO: 0,009 g/km) 

L-6 2014 1,3 0,2 0,05 0,08 0,02 Tier II – Bin 8 em 50.000 milhas 
(exceto CHO: 0,009 g/km) 

 

Tabela 2.2 – Evolução dos limites de emissões locais estabelecidos 

para os veículos pesados no âmbito do PROCONVE 

Fonte: Elaboração própria 

Fase Ano 
NOx 

(g/kWh) 
HC 

(g/kWh) 
CO 

(g/kWh) 
MP 

(g/kWh) 
Opac. 
(m-1) 

Fase europeia 
equivalente 

P-1 - - - - - 2,5*2 - 

P-2 1994 a 
1996 14,4 2,45 11,2 - 2,5*2 - 

P-3 1996 a 
2000 9,0 1,23 4,9 0,7 ou 

0,4 2,5*2 Aprox. EURO I 

P-4 2000 a 
2002 7,0 1,1 4,0 0,15 - EURO II 
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Fase Ano 
NOx 

(g/kWh) 
HC 

(g/kWh) 
CO 

(g/kWh) 
MP 

(g/kWh) 
Opac. 
(m-1) 

Fase europeia 
equivalente 

P-5 2006 5,0 0,66 2,1 0,10 ou 
0,13 0,8 EURO III 

P-6 2009*1 3,5 0,46 1,5 0,02 0,5 EURO IV 

P-7 2012 2,0 0,46 1,5 0,02 0,5 EURO V 

*¹ Não implementada 

*² Fumaça 

 

Verifica-se nas Tabelas 2.1 e 2.2 que as fases do PROCONVE são 

alinhadas com os limites de emissões de fases passadas de programas de redução de 

emissões de mercados mais evoluídos. No caso das fases L-3 a L-6 (veículos leves), 

tem-se um alinhamento ao programa norte-americano e para as fases P-3 a P-7 

(veículos pesados) ao programa europeu. 

Para que a indústria automobilística brasileira conseguisse atender aos 

limites estabelecidos pelo PROCONVE, as especificações dos combustíveis também 

mudaram ao longo do tempo. Nas Tabelas 2.3 e 2.4 consta a evolução dos teores de 

enxofre para os diversos tipos de óleo diesel e para as gasolinas comercializadas no 

Brasil. Estas foram estabelecidas, ao longo dos anos, pelo CNP, pelo DNC e pela 

ANP. 

Para o óleo diesel verifica-se que esta evolução motivou a definição de até 

quatro grades do combustível convivendo ao mesmo tempo. Os tipos de menor teor de 

enxofre eram comercializados nas regiões metropolitanas mais poluídas com intuito de 

minimizar as emissões nesses grandes centros urbanos, enquanto que os de maior 

teor de enxofre eram permitidos no interior do país. Atualmente, verificam-se dois tipos 

diferentes (S10 e S500), porém não existe uma segregação por localidade. O óleo 

diesel S10 (baixíssimo teor de enxofre) tem como foco o abastecimento dos veículos 

novos que atendem a tecnologia P-7 do Proconve, onde os maiores teores de enxofre 

podem prejudicar tais veículos. 

O óleo diesel S500 tem o objetivo de atender aos veículos das fases do 

Proconve anteriores ao P-7. Estes veículos antigos também podem se abastecidos 

com o óleo diesel S10. O óleo diesel não rodoviário é idêntico ao óleo diesel S1800 

anteriormente especificado, porém foi deslocado do segmento rodoviário para alguns 

usos do segmento não rodoviário (Resolução ANP nº 45/2012). 

No caso da evolução da gasolina automotiva, não se verifica esta 

diferenciação com relação ao teor de enxofre. Este item tornou-se principalmente 
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crítico quando do início da fase L-6 do Proconve em 2014, visto ser exigido um teor de 

enxofre abaixo de 50 mg/kg para não prejudicar o veículo. 

 

Tabela 2.3 – Evolução dos limites de teor de enxofre para 

os diversos tipos de óleo diesel comercializados no Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de CETESB (2010) 

Ano Regulamento Teor de enxofre máximo, mg/kg 

1955 Resolução CNP nº 5/1955 10.000 

1963 Resolução CNP nº 3/1963 10.000 

1976 Resolução CNP nº 4/1976 13.000*1 

1980 Resolução CNP nº 7/1980 13.000*1 

1993 Portaria DNC nº 28/1993 
A 

10.000 
B 

5.000 
D 

10.000 

1996 Portaria DNC nº 9/1996 A 
10.000 

B 
5.000 

C 
3.000 

D 
10.000 

1997 Portaria DNC nº 32/1997 
A 

10.000 
B 

5.000 
C 

3.000 
D 

2.000 

2001 Portaria ANP nº 310/2001 Metropolitano 
2.000 

Interior 
3.500 

2005 Portaria ANP nº 310/2001 
(Resolução ANP nº 12/2005) 

S500 
500 

Metropolitano 
2.000 

Interior 
3.500 

2006 Resolução ANP nº 15/2006 
Metropolitano 

500 
Interior 
2.000 

2007 Resolução ANP nº 32/2007 
S50 
50 

2009 Resolução ANP nº 42/2009 
S50 
50 

S500 
S500 

S1800 
1.800 

2009 Resolução ANP nº 31/2009 
S10 
10 

2011 Resolução ANP nº 65/2011 
S10 
10 

S50 
50 

S500 
500 

S1800 
1.800 

2014 

Resolução ANP nº 50/2013 
S01 
10 

S500 
500 

Resolução ANP nº 45/2012 
Óleo diesel não rodoviário 

1.800 

*¹ Aumento no teor de enxofre devido á política de redução de importações no período das crises do 

petróleo. 

 

Tabela 2.4 – Evolução dos limites de teor de enxofre 

para as gasolinas comercializadas no Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de CETESB (2010) 

Ano Regulamento Teor de enxofre máximo, mg/kg 

1955 Resolução CNP nº 2/1955 2.500 

1975 Resolução CNP nº 1/1975 2.500 
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Ano Regulamento Teor de enxofre máximo, mg/kg 

1979 Resolução CNP nº 14/1979 2.500 

1982 Resolução CNP nº 15/1982 2.500 

1994 Portaria DNC nº 43/1994 2.000 

1998 Portaria ANP nº 71/1998 1.000 

1999 Portaria ANP nº 197/1999 1.000 

2001 Portaria ANP nº 309/2001 1.000 

2011 Resolução ANP nº 57/2011 800 

2014 Resolução ANP nº 40/2013 50 
 

 

2.2 Emissões globais 

 

O efeito estufa natural é fruto do equilíbrio da própria natureza e o 

responsável por estabelecer a temperatura da superfície do planeta nas condições 

ótimas para a manutenção da vida.  

A energia proveniente do Sol atinge a superfície da Terra sob a forma de 

radiação eletromagnética e é parcialmente absorvida e refletida. Com uma 

temperatura de aproximadamente 25 ºC, a superfície do planeta emite esta energia 

como radiação, principalmente, infravermelha que, em sua maioria, se perde no 

espaço. Contudo, uma parte acaba sendo retida ao percorrer a atmosfera, em virtude 

dos gases contidos nesta camada de ar. 

Existem gases que, devido às suas ligações químicas, absorvem fótons de 

comprimento de onda na região do infravermelho e aumentam seu nível vibracional – 

aumentando a energia térmica. Podem ser citados a água, o dióxido de carbono, o 

metano, entre outros, que, naturalmente presentes na atmosfera, ajudam a reter parte 

dessa energia emitida aquecendo a superfície e permitindo condições à vida. 

As emissões antrópicas de gases causadores de efeito estufa (GEE), 

como dióxido de carbono, metano, N2O, entre outros, tem sido considerados os 

responsáveis por alterar o equilíbrio natural e contribuído para o aquecimento global 

constatado no último século (IPCC 2007, HANSEN et al. 2008, PACALA e SOCOLOW 

2004, RODHE 1990, SHINE et al. 2005). 

Na década de 1990 as discussões internacionais referentes às emissões 

antrópicas de GEE e o aquecimento global culminaram na assinatura do Protocolo de 

Quioto em 11 de dezembro de 1997. Todavia, em virtude de seu complexo sistema de 

ratificação, o mesmo somente tornou-se efetivo em 16 de fevereiro de 2005, quando a 

Rússia ratificou o referido Protocolo. 
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Segundo MERSCHMANN (2010), a Convenção Quadro das Nações 

Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC) é a entidade responsável pela 

infraestrutura de cooperação internacional necessária, quando das discussões 

referentes às mudanças climáticas. Cabe à UNFCCC coordenar, por exemplo, as 

reuniões de especialistas e autoridades, onde a questão do aquecimento global é 

discutida. ROCHA e ROCHA (2012) informam que esta entidade tem atuado desde 

sua criação, na Convenção RIO 92, principalmente, quando do período pós-Protocolo 

de Quioto. 

MERSCHMANN (2010) complementa informando que a UNFCCC, a 

exemplo do referido Protocolo, promove a divisão das Partes conforme os 

compromissos pela mitigação das emissões. A primeira Parte contempla os países 

indicados no Anexo I do Protocolo de Quioto e consiste das nações industrializadas 

que eram membros da OECD em 1992, mais os países com economia em transição. 

Outra Parte a destacar são os países denominados “Não-Anexo I”, onde se encontram 

as nações em desenvolvimento participantes da UNFCCC e que não apresentam 

metas obrigatórias de emissões. 

UNFCCC (2013) indicam que os países do Anexo I são obrigados a 

implementar políticas e medidas com intuito de reduzir as emissões de GEE para 

níveis de 1990. As nações em desenvolvimento foram excluídas da obrigatoriedade de 

cumprir metas de emissões com base no princípio das “responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas”. Esse formato foi motivado pelo reconhecimento de que os 

principais responsáveis pelos atuais níveis de concentração de GEE na atmosfera 

seriam os países com 150 anos de atividade industrial (UNFCCC 2013). 

Ademais, deve-se considerar que, apesar de ser um país do Anexo I, os 

Estados Unidos, um dos maiores emissores mundiais, não ratificou o Protocolo de 

Quioto por rejeição da proposta no Senado. Assim, tem-se uma menor efetividade dos 

compromissos, dado que grande parte das emissões globais, que são emitidas por 

este país, fica isenta de metas de redução (HOVI et al. 2010, ROCHA e ROCHA 

2012). 

Outro ponto a considerar é a não participação de países em 

desenvolvimento nas metas de emissões, o que exclui do rol grandes países 

emissores como China, Índia e Brasil. MERSCHMANN (2010) atenta que este fato 

favoreceu as chamadas “fuga de emissões”. Ou seja, a migração de indústrias 

carbono-intensivas dos países industrializados para os países em desenvolvimento 

como forma de fugir dos compromissos de redução de emissões dos países que 

constam no Anexo I do Protocolo de Quioto. 
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Ressalta-se que, uma vez que se trata de um efeito global, as emissões 

independem da localidade. Consiste de um efeito negativo diferente daquele verificado 

quando das emissões locais, onde apenas uma região próxima à fonte emissora é 

impactada. Países ou regiões, que, inclusive, não tiveram benefícios decorrentes da 

industrialização podem também sofrer impactos ambientais e econômicos decorrentes 

do aquecimento global. 

MERSCHMANN (2010) indica que a literatura consultada aponta o 

conceito denominado “abordagem setorial” como uma ferramenta com potencial para 

ampliar as ações de mitigação de emissões de GEE para países que atualmente não 

apresentam metas de emissões.  

A proposta de mitigação até então utilizada no âmbito do Protocolo de 

Quioto pode ser consideradas como uma abordagem do tipo top-down. A partir dos 

dados agregados de um país as metas de emissões são determinadas e, então, opta-

se por quais atividades serão alvo da ação mitigatória por um plano nacional de 

alocação. Contudo, este formato pode afetar a soberania dos países, principalmente 

quando as ações mitigatórias afetam a economia (MERSCHMANN 2010). 

As abordagens setoriais consistem de uma arquitetura diferenciada mais 

alinhada a um formato bottom-up. Por meio de ações mitigatórias a nível tecnológico 

dentro de um determinado setor pode ser atingida a redução das emissões agregadas.  

 

2.2.1 Abordagens setoriais 

 

MERSCHMANN (2010) descreve as abordagens setoriais como uma das 

três modalidades bottom-up de estrutura para se proceder a mitigação de emissões de 

GEE. Segundo a literatura consultada pelo autor, as abordagens setoriais 

possibilitariam simplificar as negociações de redução de emissões, reduzir as 

pressões de competitividade que causa o vazamento de emissões e aumentar a 

eficiência tecnológica em um dado setor. 

As abordagens setoriais surgem como proposta de um grupo de discussão 

das Nações Unidas criado na COP 11 para sugerir ações de longo prazo de mitigação 

diante do fim do primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto em 2012. 

Entre outras conclusões deste grupo, foi constatado que existem alguns setores 

específicos com potencial de mitigação que poderiam ser alvo de abordagens setoriais 

(MERSCHMANN 2010). 

MERSCHMANN (2010) indica que uma ação internacional coordenada, em 

conjunto com o setor produtivo, aliada às políticas nacionais seria eficiente em 

indústrias energo-intensivas e de porte global como a de alumínio, de aço, de cimento 
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e o refino de petróleo. Ações neste sentido permitiriam, entre outras possibilidades, 

favorecer acordos climáticos futuros com melhor custo-eficácia, estimular a inovação 

tecnológica, transferir capital de nações industrializadas para países em 

desenvolvimento e permitir mitigação em nações “Não-Anexo I”. 

Conforme análise efetuada por MERSCHMANN (2010) o setor refino de 

petróleo apresenta porte internacional que permite afirmar ser um segmento apto às 

abordagens setoriais. Outro ponto importante do refino é a capacidade de repassar o 

aumento dos custos ao preço ser preservada pela heterogeneidade dos produtos, cujo 

mercado também apresenta porte internacional. 

Ademais, verifica-se que o setor de refino encontra-se em expansão no 

âmbito mundial, principalmente no Oriente Médio e na Ásia-Pacífico. A adoção de 

abordagens setoriais aplicadas ao segmento de refino poderia, então, ser positivo por 

trazer medidas mitigatórias em nações que atualmente não apresentam metas de 

emissões. Adicionalmente, tem-se que a indústria do refino tem extensa presença de 

empresas de porte multinacional, o que pode favorecer a transferência tecnológica das 

nações desenvolvidas para aquelas em desenvolvimento (China e Índia) com forte 

expansão do segmento (MERSCHMANN 2010). 

 

2.3 Trade off entre teor de enxofre e emissão de CO2 no refino 

 

O segmento de refino de petróleo é dependente de energia fóssil. Ao ser 

avaliado o mercado norte-americano de refino de petróleo, constata-se que o consumo 

de energia representou, em 2007, uma média entre 9 a 10% do petróleo processado. 

Quando se considera um range de consumo de energia mais amplo, na literatura se 

verificam refinarias localizadas nos Estados Unidos e na Europa que consomem de 7 

a 15 % do óleo cru processado. Esses números mostram que o refino de petróleo 

pode ser considerado energo-intensiva e carbono-intensivo (SZKLO e SCHAEFFER 

2007). 

A principal forma de consumo de energia em uma refinaria se dá como 

calor (direto, no caso dos fornos, ou indireto, sob a forma de vapor). Ao se realizar 

uma abordagem que discrimina a emissão de carbono entre as unidades de processo 

que compõem uma refinaria típica, podem ser destacadas quatro fontes: fornos e 

caldeiras; geração de energia elétrica e outras utilidades; unidades de craqueamento 

catalítico fluido (FCC) e hidrorrefino, com respectiva geração de hidrogênio. Tais 

fontes distinguem-se pela quantidade de gás exausto e, o que é mais importante, a 

concentração de carbono emitida: por exemplo, os fornos apresentam uma baixa 
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concentração e grande quantidade e a UGH detém uma concentração e quantidade 

significativas (DNV 2010, STRAELEN et al. 2009). 

BRASIL et al. (2012), JOHANSSON et al. (2012) e SZKLO e SCHAEFFER 

(2007) apresentam que a indústria do refino de petróleo detém uma gama de opções 

tecnológicas a serem adotadas. Estas opções variam conforme vários fatores, onde os 

principais seriam a qualidade do petróleo processado e o perfil de derivados a serem 

produzidos. Esta variedade de unidades possibilita plantas mais simples em 

detrimento de outras mais complexas. 

SZKLO e SCHAEFFER (2007) descrevem a intensidade energética 

máxima e mínima (MJ/bbl) das unidades de uma refinaria. Pode-se verificar que 

algumas unidades básicas como a destilação (atmosférica ou a vácuo) demandam 

uma quantidade de energia muito menor do que o hidrocraqueamento, a alquilação ou 

a produção de lubrificantes. Assim, quanto mais unidades secundárias (maior o Índice 

de Complexidade de Nelson), maior tende a ser a energo-intensidade da planta. Como 

a energia consumida na refinaria advém, na grande maioria, da queima de frações do 

próprio petróleo processado, isso também pode significar uma maior carbono-

intensidade. 

Todavia, a associação de maior complexidade com uma maior energo-

intensidade pode não ser uma regra sempre atendida. Uma análise realizada por 

SZKLO e SCHAEFFER (2007) indica que existem refinarias antigas na Europa com 

uma carbono-intensidade superior a outras refinarias mais complexas. Segundo esses 

autores, plantas com Índice de Nelson 2 podem atingir emissões entre 250 e 550 kt 

CO2
eq/Mt, enquanto outras com Índice de Nelson 8 ocorrem entre 200 e 350 kt 

CO2
eq/Mt. Esse fato ocorre, principalmente, em refinarias antigas menos eficientes que 

as mais recentes, o que resulta em uma maior intensidade de carbono maior. 

Outro ponto relevante relatado por SZKLO e SCHAEFFER (2007) aborda o 

perfil de energia em uma refinaria. Conforme relatado pelos autores, ainda que as 

destilações atmosféricas e a vácuo apresentem uma das menores energo-

intensidades, estas unidades podem representar quase metade da energia consumida 

na refinaria. Esse perfil se verifica porque tais unidades apresentam uma ampla 

capacidade para processarem praticamente todo o petróleo recebido pela refinaria. 

Trata-se de um caso em que a quantidade tem maior peso do que a intensidade da 

tecnologia. Outras muito mais energo-intensivas, como a planta de lubrificantes, por 

exemplo, processam uma fração de hidrocarbonetos muito menor e, por isso, 

demandam menos energia. 

DNV (2010), JOHANSSON et al. (2012) e SZKLO e SCHAEFFER (2007) 

informam acerca de uma tendência de aumento na complexidade do refino mundial 
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nos últimos anos. Existem dois motivadores principais desta situação: o 

processamento de petróleo mais pesados e a demanda de combustíveis de menor 

teor de enxofre. 

Acerca da qualidade do petróleo, tem-se que a qualidade da carga de 

petróleo processado nas refinarias torna-se pior, na média, em vista à verificada nas 

décadas passadas, em virtude do menor grau API (maior densidade) e os maiores 

teores de enxofre (“azedos”) ou nitrogênio. Isso se verifica devido a menor 

disponibilidade do petróleo leve em comparação ao pesado e às altas cotações desta 

commodity nas bolsas internacionais, o que tem levado às refinarias a optarem por 

estas cargas (ALQUIST e GUÉNETTE 2014, SZKLO e SCHAEFFER 2007). 

Deve-se considerar que o processamento de petróleos mais pesados 

demanda unidades mais energo-intensiva como o coqueamento retardado, o FCC e o 

hidrorrefino. 

A segunda motivação do aumento na complexidade do refino está 

relacionada à demanda de derivados. No centro desta questão, se verifica a maior 

preocupação de autoridades e sociedade com relação à qualidade do ar nos centros 

urbanos, como se verifica no tópico 2.1. Em virtude das legislações ambientais mais 

rigorosas, o consumo de combustíveis fósseis tem se modificado significativamente 

nos últimos anos. Uma das mudanças verificadas é a redução da demanda de óleo 

combustível e o aumento de combustíveis com maior razão H/C (GLP, gasolina e óleo 

diesel). Com isso, correntes residuais, que antes eram simplesmente comercializadas 

como óleo combustível, precisam ser convertidas em frações de menores cadeias 

para aumentar o pool de derivados leves e médios. Como as correntes residuais 

contém maior teor de enxofre, esse fato já seria suficiente para exigir uma ampliação 

no parque de hidrorrefino. 

Adicionalmente, outra questão muito significativa é a demanda cada vez 

maior dos combustíveis de baixíssimo teor de enxofre (boutique fuels): gasolina e óleo 

diesel com teor de enxofre entre 10 e 50 mg/kg. A demanda destes produtos se inicia 

na Europa e nos Estados Unidos, com o advento das tecnologias veiculares capazes 

de atender aos limites restritivos de emissões ambientais. À medida que as legislações 

ambientais tornaram-se mais rígidas, a qualidade dos combustíveis precisou 

acompanhar este movimento. Por exemplo, no caso dos veículos pesados, os padrões 

EURO III, EURO IV e EURO V exigiram uma redução do teor de enxofre do óleo diesel 

para 300, 50 e 10 mg/kg. 

Atualmente, esta tendência tem sido ampliada para outras regiões e 

países. O caso brasileiro é um exemplo de “migração” destas tecnologias. Entre 2000 

e 2013, o teor de enxofre do óleo diesel reduziu de 10.000 mg/kg para duas 
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especificações: 10 e 500 mg/kg (Tabela 2.3). O mesmo se verificou com a gasolina 

automotiva, que, hoje, apresenta um teor de enxofre de 50 mg/kg (Tabela 2.4). As 

exigências das fases P-7 e L-6, e anteriores, foram as demandantes destes 

combustíveis de baixíssimo teor de enxofre. 

Considerando o quadro apresentado – o consumo cada vez maior de 

combustíveis com melhor qualidade e o processamento de petróleos mais pesados – a 

indústria de refino tem buscado aumentar a complexidade das refinarias e, 

consequentemente, ampliar em seu escopo as unidades carbono-intensivas que 

transformam as correntes residuais em outras leves e médias. Por isso, se verifica um 

aumento das emissões de carbono nesta indústria, o que contraria a expectativa de 

uma economia menos carbono-intensiva. 

Por este motivo, diz-se que o refino de petróleo hoje encara um trade off 

entre emissões locais e emissões globais, que é chamado também de “paradoxo do 

refino” (JOHANSSON et al. 2012, SZKLO e SCHAEFFER 2007). À proporção que as 

emissões locais tornam-se mais restritas, as emissões de GEE no setor petróleo 

tendem a se intensificar. 

BONFÁ (2010) indica que em um contexto em que o aquecimento global 

tem cada vez mais importância, o paradoxo entre poluentes globais e locais associado 

à maior carbono-intensidade do parque de refino para atendimento de especificações 

de combustíveis mais rígidas torna-se relevante. Adicionalmente, o autor confirma que 

produção de combustíveis de melhor qualidade por meio do processamento de 

petróleo pesado, caso específico do refino nacional, demandará maior consumo de 

energia e, consequentemente, aumentará as emissões de GEE.  

Diante de tal perspectiva, medidas têm sido procuradas no sentido de 

possibilitar esta ampliação do refino de petróleo com menores impactos ambientais. 

Neste sentido, surge a questão das abordagens setoriais, formato apresentado 

anteriormente, as quais permitiriam a disseminação de tecnologias mais eficientes e 

menos impactantes não só nos mercados industrializados, onde existem as 

obrigações a serem cumpridas pelos países Anexo I, como também nas economias 

em expansão.  

Dentre as ações consideradas pela literatura, a primeira de todas é, como 

mencionado anteriormente, o aumento da eficiência energética, o que ajudaria muitas 

plantas, principalmente as antigas, a recuperar parte da energia perdida no processo. 

Contudo, como esta possibilidade é limitada e pode ser adotada apenas em alguns 

casos específicos, a mesma sozinha não seria suficiente para atender a redução 

desejada em carbono-intensidade. Assim, investimentos adicionais precisariam ser 
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utilizados, tais como a captura e armazenamento de carbono (DNV 2010, 

JOHANSSON et al. 2012, STRAELEN et al. 2009, SZKLO e SCHAEFFER 2007). 

 

2.4 Sequestro de carbono 

 

COSTA (2009) define o sequestro de carbono como a captura e 

estocagem de GEE (principalmente CO2) que seria emitido ou permaneceria na 

atmosfera contribuindo com o agravamento do efeito estufa. O autor informa que 

existem duas formas de sequestro de carbono: a indireta e a direta. 

O sequestro de carbono indireto ocorre quando o CO2 contido na 

atmosfera é removido por processo natural – a fotossíntese – que incorpora o carbono 

na estrutura da biomassa durante o crescimento das plantas (ambiente terrestre) e do 

fitoplâncton (ambiente marinho). Este formato é aproveitado, por exemplo, pelo 

conceito de bioenergia, onde o carbono é acumulado na etapa agrícola, ou na 

atividade de reflorestamento. 

Com relação ao sequestro direto, este se dá nos casos em que existem 

processos antrópicos de separação do CO2 a ser emitido, de transporte para o local de 

armazenamento e o sequestro propriamente dito. Esta última etapa pode ser definida 

como o isolamento deste carbono da atmosfera em formações geológicas, nos 

oceanos ou em processos industriais (COSTA 2009). 

ROCHEDO (2011) comenta acerca de três tecnologias principais para o 

sequestro de carbono direto de emissões por combustão, que constam definidas na 

sequência: 

a) pós-combustão: o autor identifica como um processo add-on à planta 

similar a outros tratamentos no exausto atualmente existentes, como a 

redução de material particulado, a dessulfurização ou o conversor de 

NOx. Neste, o carbono contido nos gases de exaustão seria capturado, 

por exemplo, por uma absorção com aminas e, depois de purificado, 

seguiria para o sequestro propriamente dito; 

b) oxicombustão: neste processo tem-se a queima direta do combustível 

com o oxigênio na ausência de nitrogênio. O gás oxigênio do ar, 

purificado por uma unidade criogênica de separação (ASU), segue para 

a queima com o combustível. Como resultado tem-se basicamente a 

formação de CO2, água e poucos contaminantes, facilitando, deste 

modo, a captura tipo pós-combustão; 
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c) pré-combustão: como o nome indica, a pré-combustão permite 

capturar o carbono antes da queima do combustível. O processo se 

inicia por meio da geração de hidrogênio e CO2 com base na 

gasificação do carvão ou reforma de hidrocarbonetos leves. Este 

carbono pode ser capturado com mais facilidade, visto a maior 

concentração na corrente de gases, e o hidrogênio segue para a 

queima como combustível. 

 

COSTA (2009) e MENDES (2012) têm como foco principal de seus 

trabalhos a captura de carbono no formato de pós-combustão. O primeiro autor tem 

como objetivo principal avaliar o sequestro geológico do carbono emitido em fontes 

fixas, o que exige abordar as etapas de separação, compressão, transporte e 

armazenamento geológico. O segundo autor tem por escopo o sequestro químico de 

carbono, o que requer as seguintes etapas: separação, compressão e produção de 

insumos químicos (armazenamento químico). Nota-se, no segundo caso, a ausência 

da etapa de transporte do CO2, o que reduz o custo, e a possibilidade de se produzir 

insumos químicos ao final (possibilidade de gerar receita), enquanto que no caso da 

captura geológica existe um custo adicional de injeção deste carbono. 

Os processos descritos pelos autores supracitados são considerados 

casos de sequestro de carbono por tecnologias de pós-combustão, o que exige uma 

etapa de prévia de separação do CO2. Contudo, a adoção da pré-combustão em 

plantas de IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle), por exemplo, permitiria 

reduzir parte deste custo com acréscimo da etapa de gasificação/reforma. 

MENDES (2012) descreve o sequestro químico de carbono como uma 

alternativa de associar a minimização das emissões de GEE de uma planta com a 

possibilidade de geração de insumos químicos comercializáveis. Desta forma, pode-se 

ter uma associação do custo de captura com a receita obtida pela comercialização de 

um ou mais coprodutos. A autora apresenta estudos que indicam um potencial no 

armazenamento químico em grande escala com a produção de metanol, DME 

(dimetiléter), DMC (dimetilcarbonato), entre outros. 

MARKEWITZ et al. (2012) discutem a situação atual das tecnologias de 

captura de carbono e abordam o CCS e o CCU (Carbon Capture & Utilization). O 

primeiro caso se alinha ao contexto do sequestro geológico e o segundo ao sequestro 

químico. Segundo os autores, estas tecnologias têm se desenvolvido em paralelo. 

Embora o CO2 seja um composto com reduzida exergia química, este pode ser 

utilizado como reagente mediante o emprego de um reagente de maior exergia 
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química, com auxílio de catalisadores e em condições severas de reação (temperatura 

e pressão). Conforme este trabalho, verifica-se que o CCS, atualmente, é uma 

tecnologia mais madura que o CCU. Mesmo assim, verifica-se que o CCS hoje é 

encontrado em capacidade instalada de planta piloto. A previsão apresentada é de 

plantas de demonstração, após 2015, e plantas comerciais para UTE somente após 

2020. 

NAJERA et al. (2011) comentam que o uso do loop químico é uma 

alternativa promissora na busca por uma forma de se queimar o combustível com 

oxigênio puro (carreado do ar por um metal especial) e, dessa forma, produzir 

basicamente CO2 e água. Trata-se de um formato muito semelhante à oxicombustão 

que também foi apresentado por COSTA (2009). Contudo, NAJERA et al. (2011) 

indicam que o loop químico favorece a captura de carbono, mas ainda serão 

necessários investimentos no sequestro deste carbono. Assim, os autores avaliam a 

possibilidade de se utilizar o loop químico para carrear radial oxigênio (O) do CO2 

(produzindo CO) e utilizá-lo na queima do combustível. Em uma forma global, ter-se-ia 

uma reforma de CO2 segundo a Reação 5.1 tratada com mais detalhes no Capítulo 5. 

Neste trabalho se verifica outra possibilidade de utilização química do CO2 para a 

produção de hidrogênio, porém com uma tecnologia ainda em desenvolvimento. 

 

2.4.1 Sequestro de carbono no refino de petróleo 

 

Quando se observa a questão da tendência de aumento de emissões no 

segmento de refino de petróleo descrita no tópico 2.3, é possível verificar algum 

potencial neste segmento de captura de carbono direta. Uma vez que a entrada de 

energia em uma refinaria é, basicamente, fóssil (SZKLO e SCHAEFFER 2007), a 

captura direta não se verifica como uma alternativa tão promissora neste caso. 

Ademais, SZKLO e SCHAFFER (2006), dissertam que a transição da 

“economia fóssil” para uma “economia sem carbono” não depende somente da 

utilização da bioenergia (captura indireta), como também da captura direta (retenção 

do carbono fóssil emitido na queima). Os autores descrevem ser a refinaria um ponto 

chave. Na prática, contudo, a refinaria apresenta um quantitativo considerável de 

fornos espalhado ao longo de suas instalações, o que torna difícil e caro o processo de 

captura. Uma alternativa se refere à gasificação de correntes residuais ou do coque de 

petróleo, onde se verifica uma possibilidade de concentrar uma parcela significativa de 

carbono em um só ponto e com alta concentração. STRAELEN et al. (2009) confirmam 

esta questão indicando estudos de custos realizados por uma empresa de porte global 

do setor de petróleo. 
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JOHANSSON et al. (2012) identifica que o CCS é a alternativa tecnológica 

mais promissora no caso da redução de CO2 no refino de petróleo. Os autores indicam 

que nos últimos anos a pós-combustão e a oxicombustão têm sido cotadas como as 

principais tecnologias dentro deste segmento. 

Os autores supracitados também comentam da dispersão das fontes de 

emissão de uma refinaria típica, o que dificulta técnica e economicamente a captura de 

carbono na planta. Ademais, junta-se a esta questão a necessidade de se transportar 

o carbono capturado por quilômetros via gasodutos até o ponto de armazenamento 

geológico. Isso requer energia adicional na compressão ao longo do duto, o que pode 

gerar mais carbono, bem como um investimento elevado em uma indústria de rede 

(incorporando sunk costs ao processo). 

No caso da indústria europeia de refino analisada pelos autores em 

referência, os depósitos do Mar do Norte foram considerados os de maior potencial 

para o armazenamento geológico. O noroeste da Europa concentra um quantitativo 

significativo de refinarias. Esta região, que contempla Inglaterra, França, Holanda, 

Bélgica e Alemanha, foi considerada um cluster com maior potencial de captura devido 

à proximidade com os reservatórios apresentados. Outro ponto considerado nestas 

refinarias foi a possibilidade de se utilizarem redes de gás natural como alternativa de 

transporte para o carbono capturado e, dessa forma, evitar investimentos em novos 

gasodutos. 

COSTA (2009) efetuou um estudo acerca do potencial de sequestro 

geológico de carbono pelo parque de refino brasileiro. Estes autores também confirma 

a impossibilidade de se capturar todo o carbono contido na refinaria, visto sua emissão 

ser muito dispersa nas instalações. Segundo COSTA (2009), as principais fontes de 

captura geológica de carbono em uma refinaria seriam as unidades de destilação e de 

FCC, dada a alta concentração de CO2 no exausto. Assim como JOHANSSON et al. 

(2012), a autora considera como possibilidade a utilização da pós-combustão ou da 

oxicombustão. Há também referência ao loop químico, onde o oxigênio seria 

transferido do ar para uma liga metálica por meio de um reator e, então, concentrado. 

Outra opção citada por JOHANSSON et al. (2012) é a utilização de plantas 

IGCC para a produção de hidrogênio, que seria utilizado na geração de energia 

elétrica ou para uso próprio no hidrorrefino. Como informado anteriormente, este 

processo apresenta uma maior concentração de carbono e facilita a captura. A 

gasificação do coque ou a reforma de hidrocarbonetos seria uma alternativa. 

STRAELEN et al. (2009) indica que os menores custos de captura se 

verificam em correntes com teor de CO2 acima de 8% e com um fluxo mássico de 
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1.000 kt/a. Nota-se que a geração de hidrogênio (por gasificação) e a corrente 

“Combinada A” são as únicas que atendem este requisito. 

Todavia, todas as propostas supracitadas contemplam o sequestro 

geológico do carbono. Nenhuma aponta outras alternativas para a questão, como o 

sequestro químico ou a produção integrada de hidrogênio e insumos químicos no 

âmbito do refino de petróleo, apesar das possíveis vantagens que estes formatos 

apresentam perante o armazenamento geológico. 

MENDES (2012) aponta as possibilidades de se efetuar o sequestro 

químico em usinas termoelétricas (UTE). Não há menção, neste trabalho, da aplicação 

deste formato em refinarias. Por sua vez, MANOUSIOUTHAKIS e LOPEZ (2011) não 

abordam diretamente uma planta de UGH no refino de petróleo, porém apresentam 

um ponto de vista que pode ser avaliado mais detalhadamente dentro do contexto de 

uma refinaria. 

Acerca da produção de hidrogênio integrada à produção de metanol, 

proposta deste trabalho, não se verificou estudos voltados para o mercado brasileiro. 

No tópico 2.5 esta alternativa tecnológica será melhor abordada. 

 

2.5 Produção combinada de hidrogênio e metanol 

 

Este trabalho optou por utilizar tecnologias mais maduras e 

comercialmente viáveis como alternativa para a mitigação de emissões de carbono no 

refino de petróleo, mais especificamente no hidrorrefino. No caso específico, foi 

considerada uma proposta de se combinar a planta de produção de hidrogênio por 

reforma a vapor com a produção convencional de metanol via gás de síntese (syngas). 

Por se tratar de processos com pontos em comum, o reformador e o forno, bem como 

por incorporar tecnologias maduras, esta proposta foi escolhida para um 

aprofundamento técnico. 

Deve-se considerar, ainda, o contexto apresentado nos tópicos anteriores 

deste Capítulo, que apresentam o aumento da intensidade de carbono da refinaria 

pela necessidade de investimentos para atender às novas especificações dos 

combustíveis e a pior qualidade do petróleo processado. Entre as unidades que serão 

construídas, o hidrorrefino merece destaque, dada a demanda por combustíveis de 

baixíssimo teor de enxofre. Estas unidades exigem investimentos adicionais em UGH, 

visto o hidrogênio ser um insumo necessário para o tratamento de correntes ricas em 

componentes sulfurados e nitrogenados. 

Dessa forma, o contexto atual, o refino nacional tem um potencial 

significativo de expansão na produção de hidrogênio. Esse momento poderá, então, 
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ser aproveitado para a construção de plantas com uma menor emissão de carbono 

reduzida. 

Diante dessa possibilidade, este trabalho estudou a viabilidade técnica de 

se efetuar a produção integrada de hidrogênio e metanol em substituição à planta de 

UGH. Este formato permite, como informado anteriormente, utilizar tecnologias de 

conhecimento amplo, visando evitar o uso de tecnologias em desenvolvimento e que 

ainda não se encontram em escala comercial. 
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CAPÍTULO 3 – METANOL: CARACTERÍSTICAS, MERCADO E 

PRODUÇÃO 

 

O metanol, também denominado álcool metílico, é um composto orgânico 

incolor, com odor característico e líquido nas condições ambientes. Por apresentar 

razoável polaridade é bem solúvel em água, o que pode ser preocupante diante da 

contaminação de lençóis freáticos ou outros recursos hídricos no caso de 

derramamentos. Trata-se de um produto estável e que não sofre degradação biológica 

durante o transporte ou o armazenamento, fator que, de certo modo, favorece seu 

estoque e sua logística. Contudo, deve-se atentar que o metanol é um produto 

inflamável e muito tóxico, fato que exige cautela no âmbito da segurança operacional 

(ABDI 2012, LIMA NETO 2009, MENDES 2012, MERCK 2013a, METHANOL 

INSTITUTE 2013a). No Anexo IX verificam-se informações referentes à volatilidade e 

toxidez do metanol. 

Em relação a sua utilização, o metanol pode ser enquadrado como um dos 

produtos mais versáteis da indústria química. Suas aplicações vão desde o uso como 

solvente em processos industriais até como matéria-prima de diversos processos 

produtivos. Soma-se a esta lista a possibilidade de uso no segmento de energia, onde 

há indicações do consumo de metanol puro (misturado à gasolina), na produção do 

éter metil-terc-butílico (Methyl Tert Buthyl Ether – MTBE), na conversão de óleos 

vegetais ou gorduras animais em biodiesel (ésteres metílicos de ácidos graxos), na 

conversão em éter dimetílico ou dimetiléter (Dimethyl Ether – DME), entre outros usos 

(ABDI 2012, LIMA NETO 2009, MENDES 2012, METHANOL INSTITUTE 2013a). 

LIMA NETO (2009) discute de forma ampla a importância do metanol para 

estes dois pilares: a indústria química e a indústria da energia. Segundo o autor, uma 

parcela significativa desses dois segmentos poderia ser arranjada sobre um único 

ponto focal – o metanol, aproveitando-se, dessa forma, o conceito de gateway (em 

português: “porta de entrada”) adotado inicialmente para a energia elétrica. 

Informações adicionais são apresentadas no tópico 3.1. 

 

3.1 Metanol como gateway dos segmentos químicos e de energia 

 

LIMA NETO (2009) apresenta que as indústrias químicas e de energia 

passam por um período de significativas mudanças em decorrência de um conjunto de 

fatores, como as mudanças climáticas ou os preços das matérias-primas. MARTINS 

(2013) apresenta não só estes aspectos, como também aborda a importância da 
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segurança energética, a qual deve ser pensada ao longo de toda a cadeia, visto que 

cada elo apresenta seu risco específico. 

A soma desses fatores pode proporcionar uma maior incerteza em ambos 

os segmentos e, consequentemente, prejudicar o planejamento da oferta, o sistema 

logístico, os investimentos ou mesmo a economia do país.  

Diante de um quadro de incertezas, LIMA NETO (2009) aponta a 

importância de se ter uma estrutura de mercado flexível, a qual seria capaz de 

adequar-se perante as diversas variáveis externas que podem impactar o sistema. No 

caso, um formato que contemple um amplo conjunto de matérias-primas e aplicações 

poderia ser interessante por apresentar uma série de respostas às variações externas. 

Essa versatilidade do sistema poderia, de certo modo, atenuar as incertezas, reduzir 

as perdas e ajustar a economia à nova situação. 

Nesse contexto trazido por LIMA NETO (2009), surge o conceito de 

gateway. Este termo foi empregado por DAVID e BUNN (1988 apud LIMA NETO 2009) 

para explicar a composição do setor elétrico. Neste caso específico, a energia elétrica 

atuaria como o elemento estruturante por ser um ponto de convergência entre diversas 

formas de geração e muitas áreas de aplicação. Trata-se, portanto, de um insumo que 

pode ser considerado o “ponto focal” ou o “coração” da estrutura. 

Na indústria química, aplicam-se conceitos semelhantes. LIMA NETO 

(2009) indica como exemplo a denominação building block (bloco construtivo) dada ao 

eteno; composto este que é matéria-prima de inúmeros processos, tais como o 

polietileno, o estireno, o etanol, bem como componentes clorados e outros. DOLAN 

(2013) também aplica o termo building block ao eteno, porém o amplia ao propeno e 

ao próprio metanol, que seriam, conforme o autor, componentes chave para a 

produção de diversos produtos usados na vida cotidiana. 

As investigações de LIMA NETO (2009) indicam que duas alternativas 

podem ser consideradas como elemento estruturante da indústria química e do 

segmento de energia: o gás de síntese, e seu derivado, o metanol. O gás de síntese 

(ou syngas) é formalmente a melhor opção. Este gás seria o ponto de partida para a o 

hidrogênio usado no hidrorrefino ou nas pilhas combustível, das cargas para as 

tecnologias GTL (gas-to-liquid), da produção do metanol e da geração elétrica por 

IGCC.  

Todavia, o gás de síntese possui uma desvantagem: seu armazenamento 

e comercialização não serem efetivos, o que exige uma utilização restrita às 

instalações industriais – uso cativo. Diante deste problema, o metanol, seu derivado, 

pode ser uma boa alternativa, visto trata-se de um produto químico capaz de ser 

transportado ou estocado com custos menores que os do gás de síntese.  
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O álcool metílico seria capaz de somar uma gama de matérias-primas (as 

mesmas do gás de síntese, seu percursor) com diversas formas de usos finais no 

âmbito dos segmentos químico e energético. Assim, este também seria enquadrado 

como elemento estruturante. 

A Figura 3.1 permite demonstrar a proposta trazida pelas referências 

consultadas por LIMA NETO (2009), na qual o metanol seria o componente 

estruturante de uma parcela das indústrias química e de energia. 

 

 
Figura 3.1 – Metanol como elemento estruturante da 

indústria química e do segmento de energia 

Fonte: LIMA NETO (2009) 

 

Diante do modelo estruturado por LIMA NETO (2009), o metanol une as 

diversas fontes de produção do gás de síntese, seu percursor, com uma diversidade 

de utilizações que tem o álcool metílico. Esse formato, como apresentado pelo autor, 

confere grande flexibilidade ao sistema diante das influências externas. 

DOLAN (2013) afirma que o principal mercado do metanol atualmente é a 

produção de formaldeído – insumo muito utilizado na produção de tintas, vernizes, 

uretanos e plásticos. Outra importante utilização é na obtenção de ácido acético, onde, 

em um processamento posterior, pode ser transformado em ácido tereftálico. A partir 

deste ácido se obtêm dois polímeros muito utilizados: o politereftalato de etila 

(Polyethylene Terephthalate – PET) e o poliéster. Devem ser citados, adicionalmente, 
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o MTBE (Methyl Tert Buthyl Ether) e o DME (dimetiléter), que atendem o segmento de 

energia. 

No âmbito deste trabalho, verificam-se duas possíveis fontes de metanol, 

conforme apresentadas na Figura 3.1: o petróleo e o gás natural. Por meio do refino 

de petróleo, correntes de hidrocarbonetos ou de gás natural poderiam ser utilizadas 

como carga do processo de reforma a vapor para produção do gás de síntese. Em 

seguida, ter-se-ia a unidade de produção de metanol. A proposta seria a utilização do 

saldo positivo de hidrogênio decorrente da produção de metanol para atender a 

demanda do hidrorrefino, enquanto que o carbono ficaria “sequestrado” quimicamente 

como álcool metílico. 

Uma vez obtido o metanol, verifica-se uma gama de usos para o produto. 

Maiores informações acerca destes usos finais podem ser verificadas no tópico 3.3. 

Contudo, antes de apresentar algumas propostas de utilização do metanol, mostra-se 

oportuno apresentar o contexto atual do mercado de mundial e nacional de metanol, 

de forma a situar neste contexto uma possível produção no refino, o que pode ser 

observado no tópico 3.2. 

 

3.2 Mercado mundial e nacional de metanol 

 

A produção petroquímica de metanol ganhou força a partir da Primeira 

Guerra Mundial, mas foi somente nas décadas de 1960 e 1970, com o 

desenvolvimento de catalisadores para síntese a baixas pressões pela inglesa ICI e 

pela alemã Lurgi, que a produção de fato amadureceu. Nos anos seguintes, o 

mercado de metanol se expandiu e, o que antes era usado principalmente como 

percussor de formaldeído e ácido acético, se diversificou. Hoje o metanol pode ser 

utilizado para atender várias demandas dos segmentos da química e de energia, como 

descrito anteriormente neste capítulo (DOLAN, 2013). 

Na Tabela 3.1, constam os números do mercado mundial de metanol nos 

últimos 5 anos, segundo METHANOL INSTITUTE (2013a). Os dados referentes a 

2013 foram estimados. 

Nota-se uma pequena diferença entre a produção e a demanda (variação 

máxima de 0,4%), a qual também é apresentada pela referência utilizada para compor 

a Tabela 3.1. O motivo desta diferença não foi abordado pela referência, porém é 

possível ser devido a erros na metodologia adotada ou a variação de estoque. 
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Tabela 3.1 – Mercado mundial de metanol e seus principais derivados 

Fonte: Elaboração própria a partir de METHANOL INSTITUTE (2013a) 

Dado (kt) 2008 2009 2010 2011 2012 2013*¹ 
Crescimento 

(% a.a.) 

Capacidade 
instalada 

59.014 67.454 76.478 86.777 95.459 99.263 +11,0 

Produção 40.260 42.051 48.892 54.749 60.589 64.575 +9,9 

Capacidade útil 
(%) 

68,2 62,3 63,9 63,1 63,5 65,0 - 

Importações e 
 Exportações 

20.231 22.503 23.812 24.344 23.860 25.034 +4,4 

50,2% 53,5% 48,7% 44,5% 39,4% 38,8% - 

Demanda para produção de: 

Formaldeído 
15.160 14.163 16.284 17.569 18.410 19.316 +5,0 

37,7% 33,7% 33,3% 32,1% 30,4% 29,9% - 

Misturas com 
gasoline 

3.091 4.903 6.158 7.143 8.311 9.224 +24,4 

7,7% 11,7% 12,6% 13,0% 13,7% 14,3% - 

MTBE 
6.985 6.749 7.265 7.673 8.169 8.521 +4,1 

17,3% 16,0% 14,9% 14,0% 13,5% 13,2% - 

MTO 
7 7 702 2.479 4.908 5.886 +289,5 

0% 0% 1,4% 4,5% 8,1% 9,1% - 

Ácido acético 
4.278 4.244 4.986 5.189 5.307 5.704 +5,9 

10,6% 10,1% 10,2% 9,5% 8,8% 8,8% - 

DME 
1.824 3.338 3.977 4.297 4.557 4.734 +21,0 

4,5% 7,9% 8,1% 7,8% 7,5% 7,3% - 

Clorometano 
1.713 1.691 1.782 1.857 1.916 1.987 +3,0 

4,2% 4,0% 3,6% 3,4% 3,2% 3,1% - 

Metil-metacrilato 
1.328 1.261 1.410 1.462 1.507 1.579 +3,5 

3,3% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% - 

Metilamina 
1.167 1.132 1.280 1.360 1.401 1.441 +4,3 

2,9% 2,7% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% - 

Produção de 
biodiesel 

909 832 903 1.210 1.314 1.218 +6,0 

2,3% 2,0% 1,8% 2,2% 2,2% 1,9% - 
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Dado (kt) 2008 2009 2010 2011 2012 2013*¹ 
Crescimento 

(% a.a.) 

Metil-mercaptana 
432 425 420 444 461 478 +2,0 

1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% - 

Dimetil-tereftalato 
487 467 453 457 458 468 -0,8 

1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% - 

Pilha a combustível 
10 5 6 6 7 7 - 

0% 0% 0% 0% 0% 0% - 

Outros 
3.038 2.824 3.307 3.584 3.872 4.014 +5,7 

7,5% 6,7% 6,8% 6,5% 6,4% 6,2% - 

Demanda total 40.429 42.041 48.933 54.730 60.598 64.577 +9,9 

∆ (Prod. – Dem.) -169 +10 -41 +19 +9 -2 - 

Demanda por segmento*²: 

Energia 
12.819 15.827 18.309 20.329 22.358 23.704 +13,1 

31,7% 37,6% 37,4% 37,1% 36,9% 36,7% - 

Químico 
27.610 26.214 30.624 34.401 38.240 40.873 +8,2 

68,3% 62,4% 62,6% 62,9% 63,1% 63,3% - 

*¹  2013: estimativa. 

*² Por simplificação considerou-se como segmento de energia os seguintes produtos: MTBE, misturas 

gasolina/metanol, DME, metanol para produção de biodiesel e metanol para pilha combustível. Todos os 

demais foram enquadrados no segmento químico. 

 

A partir dos dados da Tabela 3.1 foi possível obter os gráficos das Figuras 

3.2 e 3.3. 

Por meio da Tabela 3.1 pode-se tirar algumas conclusões acerca do 

mercado mundial de metanol. Apesar da maior toxidez do produto frente a outros 

álcoois (como o etanol, por exemplo), constata-se que o mesmo tem sido amplamente 

utilizado. No período considerado, se verifica uma ampliação da capacidade instalada 

e da produção a taxas médias de crescimento elevadas: +11,4% a.a. e +9,9% a.a., 

respectivamente. 

Uma vez que a capacidade instalada cresceu, neste período, de forma 

mais acelerada que a produção, fica evidente ter havido um aumento na capacidade 

ociosa da oferta. Esta pode ser observada por meio da cor cinza nos gráficos das 

Figuras 3.2 e 3.3 (aprox. 31% em 2008, 18,6 Mt, e 36% estimado para 2013, 34,7 Mt). 
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Ainda, acerca da capacidade ociosa, independente do pequeno aumento 

constatado entre 2008 e 2009 (31% para 38%), pode-se perceber que se trata de uma 

indústria com um fator de utilização significativamente baixo. O motivo dessa questão 

é a grande capacidade ociosa chinesa. 

 

 
Figura 3.2 – Mercado mundial de metanol: oferta vs demanda 

Fonte: Tabela 3.1 

 

 
Figura 3.3 - Mercado mundial de metanol: oferta vs demanda (percentual) 

Fonte: Tabela 3.1 
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Em termos numéricos, tem-se que, em 2013, conforme Tabela 3.1, a 

capacidade instalada e a produção estimadas de metanol seria de 99,3 Mt e 64,6 Mt, 

respectivamente. Considerando a massa específica do metanol a 20 °C 792 kg/m³ 

(MERCK 2013a), estas quantidades representam: 125,4 e 81,6 GL (bilhões de litros). 

Outra informação se refere à participação dos segmentos de química e de 

energia. Conforme a Tabela 3.1, as estimativas para 2013 indicam uma demanda de 

40,9 Mt e 23,7 Mt, respectivamente, para estes segmentos. Considerando a massa 

específica, tem-se um consumo volumétrico de 51,6 e 29,9 GL (bilhões de litros). 

Esses quantitativos confirmam o descrito por AASBERG-PETERSEN et al. 

(2008), onde a principal utilização do metanol seria como insumo químico e não 

energético. Conforme indicado na Tabela 3.1, as participações dos segmentos químico 

e de energia na demanda de metanol foram estimadas para 2013 como, 

respectivamente, 63,3 % e 36,7%. Contudo, nos últimos anos, o metanol tem ampliado 

cada vez mais seu uso como insumo do segmento de energia, o que pode ser 

evidenciado pelo fato de sua participação estimada para 2013 ter sido maior do que a 

verificada em 2008 (36,7% e 31,7%). 

 

3.2.1 Mercado mundial: usos 

 

Como insumo químico, são inúmeros os processos que utilizam metanol. 

MENDES (2012) informa ser um dos mais importantes reagentes químicos utilizados 

em sínteses orgânicas de intermediários químicos, onde podem ser citados o 

formaldeído, o cloreto de metila (clorometano), o ácido acético, as metilaminas, entre 

outros que serão posteriormente usados em outros processos, como, por exemplo, na 

indústria de plástico. METHANOL INSTITUTE (2013a) também elenca outros usos do 

metanol como insumo químico. 

MENDES (2012) e o METHANOL INSTITUTE (2013a) informam que, 

como solvente, o produto também é amplamente utilizado na indústria. Este uso pode 

ser na produção de tintas, resinas, vitaminas, como agente de limpeza ou em 

aplicações no segmento farmacêutico.  

XIANGPING et al. (2008) exemplificam uma análise de “grau verde” em 

uma planta de produção de metilmetacrilato (MMA), onde o metanol é utilizado como 

reagente (junto à metacroleína – MAL) e seu excesso faz com que este seja o próprio 

solvente utilizado no processo. KNOTHE et al. (2006) comentam que, na produção de 

biodiesel, o excesso de metanol utilizado também seria o solvente da reação. 
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Nas Figuras 3.4 e 3.5 pode-se verificar a demanda de metanol 

discriminada por tipo de utilização. A primeira trata a questão de forma absoluta e a 

segunda em termos percentuais. 

 

 
Figura 3.4 – Demanda mundial de metanol por uso 

Fonte: Tabela 3.1 

 

 
Figura 3.5 – Demanda mundial de metanol por uso (percentual) 

Fonte: Tabela 3.1 para 2008 a 2013 e BOYD (2012) para 2016 
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Nos últimos 5 anos, o uso de metanol para a produção de formaldeído, de 

MTBE, de ácido acético, de DME e de MTO, bem como no uso direto como 

combustível em misturas com gasolina, contemplam a maior parte da demanda com 

uma participação de 78% em 2008 e que, por estimativa, será ampliado para 83% em 

2013 e 2016 (Figura 3.5). 

Por meio da Figura 3.5, pode-se confirmar a ampliação da “fatia” do 

segmento energético na demanda de metanol. Nota-se que, nos anos considerados, a 

participação do MTBE, das misturas com gasolina e do DME seriam de: 30% em 2008; 

34% em 2013 (estimativa) e 37% em 2016 (previsão). Como BOYD (2012) incluiu o 

metanol utilizado para a produção de biodiesel e nas pilhas combustível como “outros”, 

optou-se por proceder da mesma forma na Figura 3.5 para fins comparativos. 

Com relação ao comportamento de cada uso do metanol, constata-se que 

o processo denominado MTO (methanol-to-olefins) destacou-se dos demais. Isso 

porque, conforme Tabela 3.1, em 2008 apenas 7 kt de metanol era consumido para 

esta finalidade e, para 2013, este consumo foi estimado em 5,9 Mt, o que representou 

um crescimento de +289,5% a.a. no período. Este crescimento foi tão significativo que 

ampliou a representatividade da demanda do processo MTO de 0% em 2008 para 

1,4% em 2010 e para uma estimativa de 9% em 2013. 

Este processo utiliza o metanol como percursor de olefinas leves (eteno e 

propeno, principalmente) para fornecimento à indústria de polímeros, ou seja, está 

enquadrado no segmento químico. Como a demanda por tais olefinas leves tem 

crescido muito no mercado asiático, em especial na China, ocorre que este país tem 

ampliado muito sua capacidade instalada deste processo. 

Outros destaques do período estão no setor energético (vide Tabela 3.1, 

demanda de metanol para o segmento de energia). Destes, destacam-se o DME e o 

uso de metanol combustível (uso direto em misturas com gasolina). 

O DME representava uma participação de 5% em 2008. Porém, após uma 

taxa média de crescimento de +21% a.a., tem-se as estimativas de 7% em 2013 e 

10% em 2016. No caso do metanol combustível, constatou-se uma taxa de 

crescimento médio maior que a do DME (+24,4% a.a.), o que levaria sua participação 

de 8% em 2008 para a estimativa de 14% em 1013 e 19% em 2016 (Tabela 3.1). 

Na estimativa efetuada por BOYD (2012) para 2016, não se verifica uma 

ampliação do mercado de MTO além de 2013 (a participação seria a mesma de 2013). 

Todavia, o autor concorda que haveria uma expansão do mercado de DME e de 

metanol combustível. No caso do MTO, ao contrário dos outros produtos 

mencionados, verificam-se tecnologias convencionais substitutas como: as olefinas 
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produzidas a partir do gás natural, principalmente nos Estados Unidos, e, na China, as 

plantas de CTO (coal-to-olefins). 

Com relação ao uso do metanol combustível, verifica-se uma grande 

expansão no período e, conforme BOYD (2012), há chances de continuar crescendo. 

Todavia, em virtude da toxidez deste álcool, é bem provável que este aumento seja 

restrito ao mercado chinês e outros possíveis países asiáticos. 

Conforme DOLAN (2013), das principais aplicações do metanol, a 

produção de formaldeído e de ácido acético são as mais antigas. Assim, é razoável 

que estas ocupem as primeiras posições na lista. Na Figura 3.5, verifica-se que estas 

formas de utilização representaram em 2008 uma participação respectiva de 37% e 

11%. Para 2013 e 2016 as expectativas são: 30% e 28% para o formaldeído e 9% 

para o ácido acético (Figura 3.5). 

Essa queda na participação decorre do maior uso do metanol no segmento 

de energia nos últimos anos; principalmente a expansão do DME e do metanol 

combustível (Tabela 3.1). BOYD (2012) complementa informando que este 

crescimento do setor energético tende a continuar. Mesmo assim, a produção de 

formaldeído ainda está estimada para 2016 como a principal demanda mundial de 

metanol (Figuras 3.4 e 3.5). 

Acerca da demanda de metanol para a produção de ácido acético, antes o 

segundo maior uso deste álcool, foi superada no passado pela produção de MTBE 

(provavelmente à época do uso deste oxigenado pelos Estados Unidos e Europa) e 

ocupava a terceira posição em 2008. Contudo, em 2009, a produção deste ácido 

recuou mais uma posição, agora para o metanol a ser usado diretamente como 

combustível misturado à gasolina. Ademais, devido à forte expansão do consumo de 

metanol para a produção de DME no período estudado, pode-se supor que esta 

utilização também supere, nos próximos anos, a produção de ácido acético. A 

previsão para 2016 efetuada por BOYD (2012) aponta nesse sentido. 

A segunda colocada em 2008, a produção de MTBE (participação de 

17%), perdeu a colocação para o uso de metanol combustível em 2013 (13% contra 

14%, conforme estimativa) – Figura 3.5. A estimativa de BOYD (2012) para 2016 

corrobora com esta indicação, visto que prevê uma participação do MTBE de apenas 

8% e do metanol combustível de 19% (Figura 3.5). Com esses números BOYD (2012) 

prevê que os mercados asiáticos preferirão utilizar diretamente o álcool metílico como 

oxigenado na gasolina do que adotar uma etapa adicional (a produção do éter). 

Das aplicações contidas nos 17 a 22% menores (“outros” da Figura 3.5), o 

uso na produção de biodiesel seria um destaque devido à expansão da produção 

deste biocombustível no mundo após o ano de 2008. Muitos países, como Brasil ou 
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Argentina, por exemplo, estabeleceram o uso compulsório deste somente após este 

ano. Mesmo assim, a participação média deste processo no consumo de metanol ficou 

apenas em 2,1% (Tabela 3.1).  

Assim, embora seja significativo o consumo deste álcool neste processo, 

sua presença no mercado de metanol ainda é reduzida em virtude da envergadura dos 

demais usos. Seria necessária uma expansão muito grande do consumo de biodiesel 

para que esta utilização fosse considerada no rol das principais a nível mundial, o que 

ainda não aconteceu. Contudo, no âmbito do mercado brasileiro, ao contrário do 

contexto mundial, o metanol consumido para a produção de biodiesel é expressiva e 

será apresentada no tópico 3.3.1. 

 

3.2.2 Mercado mundial: países 

 

BOYD (2012) indica que a China é o principal mercado consumidor de 

metanol. Sua previsão é de que este país seja o responsável por 80% do aumento da 

demanda entre 2011 e 2016. Ademais, em relação à Ásia, o autor indica que, em 

2016, este continente será responsável por 70% do consumo mundial de metanol. 

Para o Ocidente a projeção prevê um crescimento mais moderado que o do mercado 

asiático. 

A Figura 3.6 demonstra o perfil de consumo do metanol discriminado por 

país. Esta Figura mostra que a China deve ser enquadrada como um mercado à parte, 

visto sua envergadura ser equivalente, em 2013 (estimativa), à do restante da Ásia, à 

da América do Norte e à da Europa juntas. Em 2016, a previsão é de que a China 

demande mais da metade do metanol produzido no mundo. 

IHS (2011) apresenta alguns números em relação ao mercado 

internacional de metanol. Segundo esta fonte, entre 2007 e 2011 os Estados Unidos e 

a Europa foram importadores líquidos deste produto. Esta literatura indica que a 

produção norte-americana foi inferior a 0,7 Mt/a (fator de utilização de aprox. 70%, 

considerando a capacidade instalada do período indicada por AFDC (2010)5, cujo 

resultado é consistente com JOHNSON (2012), enquanto que a demanda total foi de 

aproximadamente 5,7 Mt/a. O mesmo se verificou para a Europa Ocidental, que 

apresentou uma produção de 2,4 Mt/a (aproximadamente 80% da capacidade 

instalada, conforme Tabela 3.2, valor confirmado por JOHNSON 2012), porém com 

uma demanda de 7,2 Mt/a. Nota-se o reduzido fator de utilização norte-americano em 

relação ao europeu. 

                                                 
5 Plantas: Geismar (45 kt/a); Deer Park (615 kt/a); Kingsport (215 kt/a) e Woodward (120 kt/a). Esta última 
foi descontinuada no período. 
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Figura 3.6 – Demanda mundial de metanol por país 

Fonte: Elaboração própria a partir de BOYD (2012) 

 

Contudo, nos últimos anos JOHNSON (2012) indica ter havido no mercado 

europeu e norte-americano certo declínio no consumo, o que se explica pela crise 

econômica do período. 

AFDC (2010) indica que os Estados Unidos é, historicamente, um produtor 

de metanol e o mercado norte-americano em 2000 contemplava 18 unidades 

produtoras, totalizando 9,8 GL (bilhões de litros) – aprox. 7,8 Mt/a. Contudo as 

mesmas foram desativadas com o tempo. Isso explica o motivo de somente três 

unidades tenham sido reportadas na Tabela 3.2. A expectativa é que, com as menores 

cotações do gás natural devido ao shale gas, a América do Norte volte a ampliar sua 

capacidade instalada. 

Nesse sentido, CHESCO (2012) informa que a Methanex pretende 

transferir uma das plantas de metanol do Chile (Chile II – 1 Mt/a) para a unidade de 

Geismar na Louisiana, em virtude da atratividade que o shale gas apresenta. Este 

projeto está previsto para finalizar em 2014 (Tabela 3.2). 

DOLAN (2013) expõe que, no contexto atual, a produção de metanol tem 

“migrado” para as localidades cujo custo de obtenção do gás natural é menor. Muitas 

unidades antigas têm encerrado suas atividades devido ao maior custo de aquisição 

deste insumo e novas unidades têm surgido, com capacidade muito maior do que as 

antigas, em locais de mais fácil acesso ao gás natural (p.ex.: Oriente Médio, Trinidad e 

Tobago e CEI). 

Conforme indicado por AASBERG-PETERSEN et al. (2008), a capacidade 

instalada das plantas de metanol construídas tem aumentado gradativamente nos 
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últimos anos. Esse comportamento se verifica em virtude das vantagens obtidas com a 

economia de escala. O autor indica que em 1996 partiu uma planta na Noruega com 

capacidade instalada de 2,5 kt/d (900 kt/a, considerando um fator de utilização de 360 

dias), o que era comum, à época. Já no final da década de 2000 as novas unidades 

passaram a ser dimensionadas para o dobro desta capacidade: 5,0 kt/d (ou 1.800 kt/a, 

considerando o mesmo fator do anterior).  

AFDC (2010) e DOLAN (2013) confirmam que a indústria do metanol tem 

se direcionado no sentido da construção de plantas maiores. Os autores confirmam 

também que as novas unidades construídas têm apresentado 5 kt/d. 

Atualmente, a rota de produção de metanol mais utilizada industrialmente 

tem por base uma reação com catalisador heterogêneo cuja carga é o gás de síntese 

(mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, que pode conter também dióxido de 

carbono e metano não reagido). Entre os processos existentes a principal diferença 

consiste na matéria-prima a partir do qual o gás de síntese é obtido (AASBERG-

PETERSEN et al. 2008, ALTAMIRANO 2013, CHESCO 2012, DOLAN 2013, LIMA 

NETO 2009). 

Nesse sentido, a maior parte das plantas produtoras opera via reforma a 

vapor do gás natural. Por este motivo, os principais polos produtores encontram-se 

localizados nas proximidades de grandes reservas deste recurso. Outra tecnologia 

bastante empregada é a gasificação do carvão, a qual tem crescido muito nos últimos 

anos nos países cuja oferta de gás natural apresenta custo elevado e cujas reservas 

de carvão são grandes, como ocorre na China. Existem alternativas menos difundidas 

que procuram produzir o gás de síntese a partir da reforma a vapor de correntes 

residuais do refino do petróleo ou, de forma a atender a busca por alternativas 

renováveis, da gasificação da biomassa (biosyngas). Contudo estas tecnologias ainda 

são incipientes (AASBERG-PETERSEN et al. 2008, ALTAMIRANO 2013, CHESCO 

2012, DOLAN 2013, IHS 2011, LIMA NETO 2009). 

AFDC (2010) entende que a tecnologia atual com base fóssil pode ser uma 

“ponte” em direção ao metanol obtido via matérias-primas renováveis. Esta literatura 

afirma que o metanol pode potencializar a inserção de biomassa não conflitante com a 

produção de alimentos no mercado norte-americano. Isso é muito importante neste 

mercado, visto que o milho é a principal fonte de etanol renovável dos Estados Unidos. 

Existe, dessa forma, um potencial de uso de resíduos agrícolas no mercado de 

combustíveis. No entanto, as plantas de GTM (gas-to-methanol) apresentam ainda 

dificuldades para atingir a escala comercial, visto a cogeração de alcatrão e cinzas na 

gasificação. 
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Na Tabela 3.2, consta adaptação do painel apresentado por IHS (2011), 

com complemento pelos dados de CHESCO (2012), onde constam as principais 

plantas de produção de metanol no mundo; discriminadas por localidade e matéria-

prima. 

 

Tabela 3.2 – Principais plantas de produção de metanol 

Fonte: Elaboração própria a partir de IHS (2011) e CHESCO (2012) 

Região / País 
Matéria-

prima 
Localidade, capacidade instalada e 

proprietário 

América do 
Norte 

Estados  
Unidos 

Gás natural 

Total: 2.505 kt/a 
- Geismar, Louisiana: 45 kt/a (Praxair) 
- Deer Park, Texas: 620 kt/a (Millennium) 
- Beaumont, Texas: 850 kt/a (Pandora) – 
operação em 2012 
- Geismar, Louisiana: 990 kt/a (Methanex) 
– prevista para 2014 *¹ *² 

Carvão Kingsport, Tennessee: 195 kt/a (Eastman) 
Canadá Gás natural Medicine Hat, Alberta: 470 kt/a (Methanex)*¹ 
México Gás natural Texmelucan: 180 kt//a (Pemex) 

América do  
Sul e 
Central 

Argentina Gás natural Neuquém: 400 kt/a (YPF) 

Chile Gás natural 

Punta Arenas: 2.810 kt/a (Methanex) 
- Chile I, 882 kt/a *¹ 
- Chile III, 1.088 kt/a *¹ 
- Chile IV, 840 kt/a *¹ 

Trinidad e  
Tobago Gás natural 

Point Lisas: 6.800 kt/a 
- Atlas, 1.800 kt/a (Methanex) *¹ 
- Titan, 900 kt/a (Methanex) *¹ 
- M 5, 1.900 kt/a (MTHL) 
- 4 plantas de 550 kt/a (MHTL) 

Venezuela Gás natural 
Jose: 2.550 kt/a 

- 2 plantas de 850 kt/a (Metor) 
- 1 planta de 850 kt/a (Supermetanol) 

Outros - Diversas: 276 kt/a totais 

Europa 

Alemanha 

Gás natural Ludwigshafen: 330 kt/a (Basf) 

Correntes 
residuais 

Total: 1.345 kt/a 
- Gelsenkirchen, 285 kt/a (BP) 
- Wesseling, 400 kt/a (Shell) 
- Leuna, 660 kt/a (Total) 

Suécia Biomassa 
Hagfor: 100 kt/a (Varmlands Methanol) – 
prevista para 2014 

Holanda 
Gás natural Delfzijl: 200 kt/a (Biomethanol Chemie) 

Biomassa Delfzijl: 300 kt/a (Biomethanol Chemie) 
Noruega Gás natural Tjeldbergodden: 900 kt/a (Statoil) 
Hungria Gás natural Kikinda: 200 kt/a (MSK) 

CEI*³ Rússia Gás natural 

Total:3.810 kt/a 
- Novgorod: 200 kt/a (Acron) 
- Tula: 300 kt/a (Azot) 
- Schekino: 2 plantas 800 kt/a totais (Azot) 
- Tolyatti: 500 kt/a (Azot) 
- Gubakha: 1.000 kt/a (Metafrax) 
- Tomsk: 750 kt/a (Tomsk Methanol) 
- Diversas: 260 kt/a totais 
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Região / País 
Matéria-

prima 
Localidade, capacidade instalada e 

proprietário 

Arzebaijão Gás natural 
Karadagh: 560 kt/a (Azmeco) – operação em 
2013 

Outros - Diversas: 302 kt/a totais 

Oriente 
Médio 

Arábia 
Saudita Gás natural 

Al Jubalil: 7.180 kt/a 
- 2 unidades de 700 kt/a (Ar Razi) 
- 2 unidades de 850 kt/a (Ar Razi) 
- 1.750 kt/a (Ar Razi) 
- 1.000 kt/a (Ibn Sina) 
- 1.100 kt/a (IMC) 
- 230 kt/a (Chemanol) 

Irã Gás natural 

Total: 6.360 kt/a 
- Asaluyeh: 2 plantas de 1.650 kt/a 
(Zagros) 
- Imam: 1.000 kt/a (Fanavaram) 
- Kharg Island: 660 kt/a (Kharg) 
- Kharg Island: 1.400 kt/a (Kharg) – 

prevista para 2014 

Omã Gás natural 
Total: 2.350 kt/a 

- Sohar: 1.050 kt/a (Oman Methanol) 
- Salalah: 1.300 kt/a (Salalah Methanol) 

Bahrein Gás natural Sitra: 450 kt/a (GPIC) 
Qatar Gas natural Mesaieed: 990 kt/a (QAFAC) 

África 

Líbia Gás natural Marsa Al Brega: 2 plantas de 330 kt/a (NOC) 
Egito Gás natural Damietta: 1.260 kt/a (Methanex)*¹ 
Argélia Gás natural Arzew: 110 kt/a (Enip) 

Guiné 
Equatorial Gás natural Bioco Island: 1.150 kt/a (AMPCO) 

Ásia-
Pacífico 

Indonésia Gás natural Bontang: 710 kt/a (Kaltim Methanol) 

Malásia Gás natural 
Labuan Island: 2.450 kt/a (Petronas) 

- 750 kt/a 
- 1.700 kt/a 

Brunei Gás natural Sungai Lang: 850 kt/a (Brunei Methanol) 

Nova 
Zelândia Gás natural 

Total: 2.220 kt/a 
- Motonui I: 850 kt/a (Methanex)*¹ 
- Motonui II: 850 kt/a (Methanex)*¹ 
- Waitara: 520 kt/a (Methanex)*¹ 

Índia  - Diversas: 486 kt/a 
China - Diversas: 29.590 kt/a – em 2010. 
Outros - Diversas: 544 kt/a 

*¹  Atualizado por CHESCO (2012). 

*² A planta Chile II da Methanex seria transferida de Punta Arenas (Chile) para Geismar (LA/EUA). 

*³ Comunidade dos Estados Indenpendentes. 

 

A Tabela 3.2 confirma que a grande maioria das plantas produtoras de 

metanol utiliza o gás natural como matéria-prima. Somente na Europa verificam-se 

algumas unidades que utilizam correntes residuais (Alemanha) e na Holanda/Suécia 

(Biomassa). Nos Estados Unidos, consta uma planta pequena planta de gasificação de 
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carvão mineral. A referência considerada não indica a capacidade instalada chinesa 

além de 2010, o que motivou considerar os dados deste país no referido ano. 

Destacam-se algumas localidades com uma grande capacidade instalada 

para produção de metanol: Al Jubalil (Arábia Saudita), com 7,2 Mt/a; Point Lisas 

(Trinidad e Tobago), 6.8 Mt/a; Asaluyeh (Irã), com 3,3 Mt/a; Punta Arenas (Chile), com 

2,8 Mt/a; Jose (Venezuela) e Labuan Island (Malásia), com ≈2,5 Mt/a cada; 

Motonui/Waitara (Nova Zelândia), com 2,2 Mt, e Kharg Island (Irã), com 2 Mt/a (Tabela 

3.2). 

Não tão concentrado, mas com uma grande capacidade instalada tem-se: 

Rússia, com 3,8 Mt/a e Omã, com 2,4 Mt/a (Tabela 3.2). 

As dez maiores instalações de produção de metanol podem ser extraídas 

da Tabela 3.2, cuja maioria encontra-se nas localidades descritas nos parágrafos 

anteriores. Esta lista consta abaixo: 

1. MHTL: unidade V com 1.900 kt/a em Point Lisas (Trinidad e Tobago); 

2. Methanex: unidade Atlas com 1.800 kt/a em Point Lisas (Trinidad e 

Tobago); 

3. Ar Razi: 1.750 kt/a em Al Jubalil (Arábia Saudita); 

4. Petronas: 1.700 kt/a em Labuan Island (Malásia). 

5. Zagros PC: unidade I com 1.650 kt/a em Assaluyeh (Irã); 

6. Zagros PC: unidade II com 1.650 kt/a em Assaluyeh (Irã); 

7. Salalah MethanoI: 1.300 kt/a em Salalah (Omã); 

8. Methanex: 1.260 kt/a em Damietta (Egito); 

9. AMPCO: 1.150 kt/a em Bioco Island (Guiné Equatorial); 

10. IMC: 1.100 kt/a em Al Jubalil (Arábia Saudita). 

 

Efetuando-se uma correlação desta lista com aquela apresentada por 

LIMA NETO (2009), verifica-se que algumas mudanças ocorreram no mercado, tais 

como, a construção da planta egípcia da Methanex e a segunda unidade da Zagros 

PC no Irã. Ressalta-se que esta lista foi elaborada sem considerar as plantas 

chinesas, em função de a literatura consultada não ter discriminados as unidades 

deste país. Contudo, visto a grande capacidade instalada chinesa, é muito provável 

que alguma destas conste na lista das 10 maiores produtoras de metanol. 



47 

Nota-se que as 10 maiores plantas citadas se alinham com o descrito por 

AASBERG-PETERSEN et al. (2008), visto que todas se encontram na faixa de 2,5 a 5 

kt/d.  

A concentração nas localidades descritas confirma a questão da 

importância da proximidade com as reservas de gás natural. A Tabela 3.3 permite 

avaliar esta questão, confrontando os dados da Tabela 3.2 com as reservas de gás 

natural indicadas no Anuário Estatístico da ANP (ANP 2013a). 

 

Tabela 3.3 – Capacidade instalada para produção de metanol em comparação 

às reservas de gás natural 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2013a), CHESCO (2012) e IHS (2011) 

Polo de produção de metanol 
(Mt/a) 

Produção de gás natural em 2012 
(bilhões m³/a) 

Arábia Saudita (Al Jubalil): 7,2 Qatar: 157,0 / Arábia Saudita: 102,8 

Trinidad e Tobago (Point Lisas): 6,8 Trinidad e Tobago: 42,2 

Irã (Asaluyeh, Iman e Kharg): 3,8 Irã: 160,5 

Rússia (dispersa): 3,8 Rússia: 592,3 

Chile (Punta Arenas): 2,8 Argentina: 37,7 

Venezuela (Jose): 2,5 Venezuela: 32,8 

Malásia (Labuan Island): 2,5 Malásia: 65,2 

Omã (Sohar e Salalah): 2,4 EAU: 51,7 / Omã: 29 

Nova Zelândia (Motonui e Waitara): 1,2 Nova Zelândia: 6,2 *¹ 

*¹  CHESCO (2012) indica ≈170 PJ. Considerando o poder calorífico inferior e a densidade do gás 

natural seco que constam no Balanço Energético Nacional (EPE 2013) – 8.800 kcal/kg (aprox. 36,8 

MJ/kg) e 0,74 kg/m³ – a produção de gás natural da Nova Zelândia seria de aproximadamente 6,2 

bilhões m³. Relativamente aos demais não seria muito, porém deve-se considerar que a Nova 

Zelândia é um país insular e, por isso, a exportação do gás natural ficaria dificultada. 

 

Por fim, verificam-se alguns polos regionais com uma capacidade instalada 

razoável como os Estados Unidos, a Alemanha, a Guiné Equatorial e o Egito. 

Ressalta-se, também, o mercado chinês, que apresenta uma capacidade 

muito significativa em 2010 (29,6 Mt/a) e que não foi discriminada por IHS (2011). 

ZUO-YU et al. (2013) indica o perfil de matérias-primas utilizas pela China 

para a produção de metanol, o que consta na Figura 3.7. Nesta, pode-se verificar que 

o carvão é, isoladamente, a principal matéria-prima chinesa para a produção de 

metanol. Em 2011, este insumo foi responsável por 64% da produção deste país, 

enquanto que o segundo colocado – o gás natural – somente representou 23%. 
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JOHNSON (2012) mostra a diferença de custo entre o gás natural e o 

carvão na China em 2011, o que explica esta diferença. Segundo o autor, os valores 

seriam, respectivamente, de US$ 7,53/MBtu e US$ 2,61/Mbtu. Comparado ao custo do 

gás natural no Oriente Médio (US$ 1,36/Mbtu) e na América do Sul (US$ 3,41/Mbtu), 

entende-se o porquê da preferência chinesa pelo carvão. 

 

 
Figura 3.7 – Matérias-primas chinesas para a produção de metanol em 2011 

Fonte: Elaboração própria a partir de ZUO-YU et al. (2013) 

 

CHI-JEN e JACKSON (2012) indicam que a produção chinesa baseada em 

carvão continua em forte expansão. RAMESH (2013) complementa informando a 

China seria a responsável pela ampliação da capacidade instalada de metanol 

apresentada na Tabela 3.1. Segundo o autor, 52% da capacidade instalada mundial 

localizava-se neste país em 2012 (aprox. 50 Mt/a, conforme Tabela 3.1). Isso indica 

que o restante do mundo foi responsável por aproximadamente 46 Mt/a da capacidade 

instalada. 

Com base nos números apresentados na Tabela 3.2, verifica-se que, em 

2010, a China ocupava 39% da capacidade instalada mundial (aprox. 30 Mt/a). Os 

demais países do mundo seriam responsáveis por um quantitativo próximo de 46 Mt/a. 

Confrontando os números calculados para a capacidade instalada fora da China, em 

2010 e 2012, pode-se confirmar que somente a China tem tido uma expansão 

significativa de capacidade. 

A importância da produção de metanol em regiões grandes produtoras de 

gás natural e carvão é explicada por CHESCO (2012) como uma oportunidade para 

valorar mais estes dois insumos energéticos. Como o metanol apresenta cotações 
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próximas às do petróleo (JOHNSON 2012), a conversão destes insumos (menos 

valorados que os hidrocarbonetos líquidos) permite um ganho adicional aos produtores 

de gás e carvão. 

LIMA NETO (2009) apresenta o metanol como alternativa importante para 

as localidades isoladas que possuem reservas de gás natural, mas cuja instalação de 

gasodutos seria economicamente proibitiva devido à distância dos centros 

consumidores. Por ser um líquido estável, o álcool metílico apresenta uma logística de 

transporte mais facilitada do que o gás natural, bem como permite utilizar uma 

infraestrutura já montada para os derivados claros de petróleo ou mesmo para 

produtos químicos. Dessa forma, se mostra como uma alternativa bastante 

interessante. 

No caso do carvão, deve-se enfatizar que o metanol permite o uso este 

produto sólido em utilizações antes não atingidas, como, por exemplo, o 

abastecimento de combustíveis líquidos e a indústria química.  

Por meio dos dados da Tabela 3.2 pode-se efetuar uma distribuição da 

capacidade instalada para a produção de metanol, discriminado por região, o que 

consta na Tabela 3.4. Vale ressaltar que como os dados correspondentes à China 

referem-se ao ano de 2010, que foi considerado como base para a construção da 

Tabela 3.4. Também constam os fatores de utilização de cada região, retirados de IHS 

(2011), para se verificar a contribuição de cada uma na capacidade ociosa total. 

 

Tabela 3.4 – Capacidade instalada de produção de metanol por região 

Fonte: Elaboração própria a partir de IHS (2011) 

Região 
Capacidade 

instalada 
(Mt)*¹ 

Participação 
(%) 

Fator de 
utilização 

(%) 

Influência na 
capacidade 
ociosa (%)*³ 

China 29,6 38,9 52 79 
Oriente Médio 15,9 20,9 98 2 
América Central e do Sul 12,1 15,9 88 8 
Ásia-Pacífico (exceto 
China) 6,4 8,4 93 3 

CEI 4,1 5,4 85 3 
Europa 3,3 4,3 93 1 
África 3,2 4,2 86 3 
América do Norte 1,5 2,0 89 1 
Total 76,1 *² 100,00 - - 

*¹  Não foram consideradas as planas que não estavam listadas na tabela “2011 Methanol Industry Operating 

Performance/Schedule” de IHS (2011), a saber: 

I – não consta na agenda de operação de 2011 (provavelmente estava ociosa): Punta Arenas, Chile I e Chile 

IV, e Motonui II (Nova Zelândia); 

II – operação em 2012: Beaumont (Estados Unidos) e Karadagh (Arzebaijão); 
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III – previsão em 2014: Hagfor (Suécia) e Kharg Island (Irã), de 1,4 Mt/a; 

IV – a planta da Methanex de Geismar (Estados Unidos), prevista para operar em 2014, foi considerada porque 

em 2010 esta ainda era contabilizada em Punta Arenas (Chile II). 

*²  Verifica-se uma diferença de 0,5% entre o vapor reportado por METHANOL INSTITUTE (2013a), Tabela 3.1 

para o ano de 2010 (76,5 Mt), e o total apresentado na Tabela 3.4 (76,1 Mt).  

*³  Capacidade ociosa da região (em Mt) dividido pela capacidade ociosa mundial (Mt). 

 

Por meio da Tabela 3.4 pode-se constatar que a China o Oriente Médio e a 

América do Sul são responsáveis por mais de 75% da capacidade instalada de 

metanol. RAMESH (2013) mostra que em 2012 a participação chinesa aumentou para 

52%, o que é razoável diante da forte expansão desta indústria neste país. 

Com relação à América do Norte e à Europa, apesar de serem regiões 

industrializadas, são responsáveis por somente 6,3% da capacidade instalada. 

JOHNSON (2012) prevê um aumento da capacidade instalada norte-americana para 

os próximos 10 anos em virtude do menor custo do gás natural nesta região em 

decorrência da maior oferta proporcionada pelo gás não convencional. 

Ademais, conforme Tabela 3.4 pode-se verificar que 79% da capacidade 

ociosa mundial pertence à China. Apesar de ser o maior produtor de metanol, bem 

como o maior consumidor, a China também tem as plantas mais ociosas. RAMESH 

(2013) indica que a capacidade ociosa na produção de metanol permanece em torno 

de 50% da capacidade instalada do país em 2012. 

Como a China tem tido a expansão mais significativa na capacidade 

instalada de metanol, é natural que a capacidade ociosa mundial também aumente.  

CHI-JEN e JACKSON (2012) explicam o motivo de haver tamanha sobre-

capacidade na produção chinesa de metanol (capacidade instalada 73% maior do que 

a demanda total, produção e importação, em 2010, segundo os autores). Segundo 

informado, esta situação tem dois motivos: a política de uso de metanol como 

combustível e o formato de permissão para operação das mineradoras de carvão. 

O primeiro item se refere à utilização do metanol como substituto da 

gasolina no território chinês, o que seria motivado pela redução dos poluentes locais e 

a questão da segurança energética (substituição do petróleo importado por um 

combustível produzido localmente).  

O governo chinês apoiou entre 1998 e 2008 o uso do metanol como 

combustível misturado à gasolina, por meio de uma política que subsidiou a conversão 

de veículos. Este programa foi descontinuado a nível nacional e passou a se adotado 

no âmbito das províncias, perdendo sua importância. 
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Com o fim do subsídio, como forma de fomentar o uso do metanol, o 

governo chinês anunciou a proposta de legalizar a utilização do M15 (mistura com 

15% de metanol e 85% de gasolina) em todo o país. Atualmente, o padrão de uso do 

metanol está dentro da legislação provincial. Contudo, apesar de o metanol ter se 

mostrado viável economicamente, o estabelecimento deste uso nacional ainda não foi 

efetuado. Quando regulamentado, este padrão nacional exigirá uma redução do preço 

da gasolina comum em virtude do menor conteúdo energético do álcool metílico. 

No último plano quinquenal, foi estabelecido o “teto” de produção de 

metanol para 50 Mt/a em 2015 como forma de amparar o uso de uma mistura M85 em 

todo o país. Contudo, esta ainda é uma política incerta, visto que esta mistura requer a 

conversão de veículos antigos, promove uma competição por carvão no segmento de 

energia (geração de eletricidade e a indústria de combustíveis) e se desconhece se 

esta capacidade instalada atenderia à substituição de mais da metade da gasolina da 

China. 

Apesar de haver o atraso no governo, a expectativa criada no mercado faz 

com as empresas continuem investindo e expandindo rapidamente a capacidade 

instalada para a produção de metanol. 

O segundo motivo deve-se às províncias produtoras de carvão 

responsáveis por conceder às empresas mineradoras uma permissão para extrair este 

recurso em seus territórios (denominada “Quan Di”). Todo o mineral é considerado 

propriedade pública e os governos locais vinculam este “direito de extração” à 

necessidade de se efetuar investimentos em plantas de processamento local do 

carvão extraído. Como resultado, as mineradoras têm construído novas plantas de 

CTO e DME para adquirir sua concessão, mesmo que a demanda do mercado ou que 

a competição das usinas termoelétricas não justifique o investimento. 

 

3.2.3 Mercado mundial: movimentações internacionais 

 

Acerca do mercado internacional de metanol, aborda-se neste item a 

questão dos fluxos internacionais do produto. Por meio da Tabela 3.1 pode-se verificar 

que nos últimos anos as importações e exportações têm aumentado a uma taxa média 

de crescimento de +4,4% a.a. Como se verifica uma taxa menor do que a evidenciada 

para a produção, conclui-se que a participação das movimentações internacionais 

tende a reduzir com o tempo. Esta, que representava em 2008 uma parcela de 50% do 

metanol total produzido, em 2013 está estimada para 38,8 %. 
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É provável que esta menor participação dos fluxos internacionais tenha 

ocorrido pelo fato de a China estar ampliando, seu mercado interno de metanol 

(produção e demanda) a taxas superiores ao restante do mundo. 

JOHNSON (2012) apresenta os fluxos internacionais de metanol em 2011 

e a previsão para 2016, os quais constam na Figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8 – Fluxos internacionais de metanol: fornecedores e consumidores 

Fonte: Elaboração própria a partir de JOHNSON (2012) 

 

Por meio da Figura 3.8 se verifica que em 2011 os principais consumidores 

de metanol foram a China (-10,2 Mt), América do Norte (-5,7 Mt) e a Europa Ocidental 

(-4,1 Mt). Em 2016, está previsto uma ampliação nas importações da China (+47%) e 

a Europa Ocidental (+26%). Com relação à América do Norte, a previsão é de que as 

importações declinem (-28%), em virtude de uma ampliação na capacidade instalada e 

produção motivada pelo gás não convencional. 

Com relação aos polos fornecedores, descaram-se em 2011 o Oriente 

Médio (+11,2 Mt), a América Central e do Sul (+6,3 Mt) e a África (+2 Mt). 

Considerando-se as capacidades instaladas da Tabela 3.4, verifica-se que estes 

quantitativos representam as seguintes parcelas: Oriente Médio, 70%; África, 62%, 

América Central e do Sul, 52%. 

A CEI é uma grande produtora de metanol, porém as exportações ficam 

prejudicadas em virtude do consumo interno. Nessa região, as exportações 

representam somente 29%. 
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Para 2016, o autor prevê que todos os polos exportadores crescerão suas 

atividades com menor ou maior intensidade. Em termos absolutos, a América Central 

e do Sul terá o melhor crescimento absoluto (6,3 Mt em 2011 para 8,8 Mt). 

 

3.2.4 Mercado brasileiro de metanol 

 

Apresenta-se, primeiramente, o mercado brasileiro em nível agregado. 

Para isso, a demanda do produto foi determinada com base na metodologia adotada 

por FERREIRA (2011), que prevê o cálculo do consumo aparente por meio da 

produção interna, das importações e das exportações. 

Segundo ABIQUIM (2014), as empresas produtoras de metanol no Brasil 

são a GPC, a Copenor e a Vale Fertilizantes. FERREIRA (2011) confirma a produção 

deste produto pelas duas primeiras empresas, porém, acerca da terceira, a autora 

indica como um produtor de amônia e ureia. 

ALTAMIRANO (2013) informa a capacidade instalada das duas maiores 

instalações: 

a) Metanor (Metanol do Nordeste S.A.) ou Copenor, com capacidade 

instalada de 90 kt/a e localizada no município de Camaçari no estado 

da Bahia; 

 b) Prosint (atual GPC Química), que se localiza na capital do Rio de 

Janeiro e possui capacidade de 162 kt/a. 

 

Acerca da unidade de produção da Vale Fertilizantes, ABDI (2012) informa 

que esta empresa detém uma planta de produção de metanol muito pequena: 7 kt/a. A 

mesma foi desconsiderada neste estudo devido à pequena capacidade. 

Com relação ao processo de produção utilizado no Brasil, ALTAMIRANO 

(2013) indica que ambas as unidades (Bahia e Rio de Janeiro) utilizam a tecnologia 

Lurgi Low Pressure. Este processo consiste basicamente nas seguintes etapas: 

produção e purificação do gás de síntese; conversão em metanol; separação e 

purificação do produto final. 

O autor informa que as reações de reforma para produção do gás de 

síntese são altamente endotérmicas para que a reação se processe. Acerca da 

conversão em metanol, têm-se reações exotérmicas e o calor liberado pela própria 

reação mantém a temperatura reacional. Nesta etapa do processo é necessária uma 

recirculação dos gases dentro do reator, visto que a conversão atinge valores muito 

baixos. 
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LIMA NETO (2009) dá detalhes adicionais sobre as plantas de produção 

de metanol no Brasil. Segundo o autor, embora os dois produtores sejam 

representativos no mercado brasileiro, as instalações da GPC Química e da Metanor 

possuem escalas pequenas e são muito antigas, construídas na década de 1970, 

sendo, por isso, já depreciadas. Assim, não são plantas competitivas no cenário 

mundial. 

Por fim, com base nas informações levantadas acerca da produção 

brasileira de metanol e utilizando o banco de dados ALICEWEB (2014), foi possível 

determinar o consumo aparente de metanol (demanda interna), a qual consta na 

Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Mercado brasileiro de metanol em kt 

Fonte: Elaboração própria 

Dado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Produção*¹ 216,4 109,3 206,0 206,0 206,0 206,0 

Capacidade instalada 252 252 252 252 252 252 

Capacidade útil (%) 85,9 43,4 81,7 n/d*³ n/d*³ n/d*³ 

Copenor (Metanor)*² 90 90 90 90 90 90 

GPC (Prosint)*² 162 162 162 162 162 162 

Importação líquida 360,6 457,9 563,2 671,4 637,6 746,8 

Importação 360,6 457,9 563,2 671,4 637,9 750,3 

Exportação 0,05 - - 0,05 0,27 3,5 

Consumo aparente 
(Demanda) 

577,0 567,2 769,2 877,4 843,6 952,8 

Importações líquidas % 62,5 80,7 73,2 76,5 75,6 78,4 

*¹   FERREIRA (2011) até 2010. A produção de 2011 a 2013 foi estimada, por simplificação, como o valor indicado 

por FERREIRA (2011) em 2010: 206,0 kt/a. Esta escolha foi motivada pela COPENOR (2011) ter indicado que 

sua produção em 2011 variou apenas 2% da quantidade verificada em 2010. Como a produção da Prosint é 

toda destinada ao consumo própria pela GPC Química (fabricação de resinas), o que foi indicado por GPC 

(2013), esta não pode ser determinada. Assim, foi entendido como oportuno considerar a produção de 2010 

neste período. Como o Brasil é importador deste produto, uma capacidade útil de 80% nas unidades nacionais 

é razoável. 

*²   ALTAMIRANO (2013). 

*³   Não calculado devido à produção ter sido apenas uma estimativa. 

 



55 

Por meio da Tabela 3.5 pode-se verificar que o Brasil é um importador 

líquido de metanol e a quantidade importada tem atendido, desde 2009, mais de 70% 

do mercado. No período analisado, as importações líquidas de metanol cresceram a 

uma taxa média de 14,5% a.a. 

A referida Tabela mostra, ainda, que as exportações são praticamente 

nulas diante da ordem de grandeza das importações. Somente no ano de 2013 

percebe-se alguma diferença, visto que consta em ALICEWEB (2014) uma exportação 

de 3,5 kt de metanol partindo do Porto de Paranaguá em direção à Argentina. Mesmo 

assim, diante das importações, esse valor presenta apenas 0,5% e, portanto, poderia 

ser desconsiderado. 

A partir dos dados da Tabela 3.5, pode-se construir o gráfico da Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 – Mercado brasileiro de metanol em kt 

Fonte: Tabela 3.5 

 

Verifica-se que o mercado brasileiro de metanol foi dependente das 

importações de metanol nos últimos 6 anos. 

A Figura 3.10 apresenta a evolução das importações brasileiras de 

metanol. Nesta, observa-se que, entre 1998 a 2005, o consumo de metanol importado 

manteve-se com baixo crescimento (3,7% a.a.). Contudo, após 2005, a demanda por 

este insumo acelerou e este atingiu as atuais 750,3 kt. 

Nesse sentido, a produção integrada de hidrogênio e metanol permitiria, 

além da redução na intensidade de carbono, reduzir todo ou parte do dispêndio 

brasileiro com as importações de metanol. Nas Figuras 3.11 e 3.12, constam as 
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evoluções do custo por tonelada pago pelo Brasil com as importações de metanol e o 

dispêndio total. 

 

 
Figura 3.10 – Evolução das importações brasileiras de metanol 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

 

 
Figura 3.11 – Evolução do custo por tonelada do metanol importado 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 
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Figura 3.12 – Evolução do dispêndio com a importação de metanol 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

 

Por meio das Figuras 3.10, 3.11 e 3.12 constata-se que o dispêndio do 

mercado brasileiro com importação de metanol cresceu a altíssimas taxas nos últimos 

anos: +20,2% a.a. Isso se deve a influência de dois pontos: o crescimento de +9,4% 

a.a. nas importações deste insumo e a alta do custo por tonelada do produto no 

mercado internacional que atingiu +9,9% a.a. 

Como resultado, a economia brasileira gastou com a importação de 

metanol, só em 2013, US$ 332 milhões (FOB), que deve ser acrescido ao custo de 

transporte. No período entre 2008 e 2013 a economia brasileira gastou US$ 2.108,1 

milhões (FOB) com a importação de 3.441,3 kt deste produto.  

O perfil deste quantitativo importado entre 2008 e 2013 consta no Anexo I 

em sua forma completa e na Tabela 3.6 de forma resumida. 

 

Tabela 3.6 – Importações de Metanol por porto e origem em kt 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

Porto País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Part. 

Porto de Paranaguá 280,1 361,0 417,5 502,7 464,2 572,1 2.597,6 75% 

  Chile 280,1 338,1 383,5 428,1 287,3 80,0 1.797,2 52% 

  Trinidad e Tobago - - - 24,0 117,4 213,7 355,2 10% 

  Venezuela - 22,9 34,0 44,3 44,2 39,4 184,7 5% 

  Nova Zelândia - - - - - 178,8 178,8 5% 

  Argentina - - - 6,3 15,3 56,3 77,9 2% 

  Outros - - - - 0,0 3,8 3,8 0% 
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Porto País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Part. 

Porto de Santos 18,9 44,0 59,3 70,8 108,0 111,7 412,7 12% 

  Venezuela 14,9 43,8 52,1 70,6 106,0 103,0 390,3 11% 

  Trinidad e Tobago - - - - - 6,3 6,3 0% 

  Outros 3,9 0,2 7,2 0,2 2,0 2,5 16,0 0% 

Porto de Rio Grande 3,0 15,9 44,8 51,9 39,4 53,7 208,7 6% 

  Chile 3,0 13,2 42,5 51,9 39,4 18,3 168,3 5% 

  Trinidad e Tobago - - - - - 35,3 35,3 1% 

  Outros - 2,7 2,3 0,0 0,0 0,0 5,1 0% 

Porto de Aratu 45,6 37,0 41,4 45,8 26,2 12,8 208,9 6% 

  Venezuela - 12,0 28,5 37,9 26,2 5,9 110,5 3% 

  Chile 43,7 25,0 12,9 7,9 - - 89,6 3% 

  Outros 1,9 - - - - 6,9 8,8 0% 

Outros 12,9 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 13,4 0% 

  

Chile 

(Rio de Janeiro) 12,8 - - - - - 12,8 0% 

  Outros 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 0% 

BRASIL 360,6 457,9 563,2 671,4 637,9 750,3 3.441,3 100% 

 

Com base nos valores da Tabela 3.6 foram obtidos os gráficos das Figuras 

3.13, 3.14 e 3.15, com intuito de tornar mais visual o entendimento. 

 

 
Figura 3.13 – Importações de metanol por país de origem 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 
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Figura 3.14 – Importações de metanol por porto e país de origem 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

 

 
Figura 3.15 – Perfil de origem do metanol importado pelo Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

 

Entre 1997 e 2007, os dados extraídos do banco de dados ALICEWEB 

(2014) evidenciam que o metanol importado do Chile representava uma participação 

média de 88% com base no total importado no período. Em 2008, a maior participação 

do metanol chileno foi continuada. 
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Nos anos seguintes a situação começa a ser alterada. Nos anos de 2008 a 

2011 constatou-se um período de crescimento acelerado das importações (+23% 

a.a.), onde parte deste foi atendida com o metanol chileno (46%) e parte com o 

metanol venezuelano (44%). Verificou-se, ainda, o deslocamento gradual dos 

carregamentos pelo Porto de Aratu para o Porto de Rio Grande. 

Entre 2011 e 2013 têm sido verificadas as maiores mudanças. Apesar de 

as importações terem crescido +11,8%, o metanol importado do Chile decresceu 

fortemente (-79,8%). -Atualmente, constam apenas os carregamentos recebidos 

principalmente no Porto de Paranaguá. 

O diferencial do período foi que o metanol importado do Chile foi 

amplamente substituído por outros mercados que passam a entregar para o Porto de 

Paranaguá (PR), dos quais constam: Trinidad e Tobago, Nova Zelândia e Argentina. 

As participações destas origens em 2013 seriam, respectivamente, de: 35%, 24% e 

8%. 

Como forma de avaliar o custo do metanol importado pelo Brasil por país, 

foi elaborada a Figura 3.16 a partir do banco de dados ALICEWEB (2014). 

 

 
Figura 3.16 – Custo FOB de importação do metanol: por origem 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

 

Por meio da Figura 3.16 pode-se constatar que o metanol, assim como 

outras commodities, tem o preço afetado conforme o cenário econômico internacional. 

JOHNSON (2012) efetua um comparativo do preço do metanol com o da gasolina ou 
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do óleo cru (US$/t) e constata que o comportamento entre tais produtos é muito similar 

(principalmente após 2008). 

LIMA NETO (2009) informa que a Methanex (proprietária das unidades 

operacionais de Punta Arenas no Chile) teve problemas com o suprimento de gás 

natural oriundo da Argentina no segundo semestre de 2006. Assim, uma dificuldade no 

fornecimento do gás natural argentino (tal como ocorrido em 2006) pode ter impactado 

a capacidade útil das instalações. 

Nesse sentido, uma vez que foram determinadas as origens por meio do 

sistema ALICEWEB (2014), foi possível elaborar o mapa da Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 – Mapa com as principais rotas do metanol importado pelo Brasil 

Fonte: O mapa de fundo foi extraído da ferramenta Google Maps: www.maps.google.com.br6 

 

No mapa da Figura 3.17 constata-se que o Porto de Paranaguá (PR) 

concentra a grande maioria do metanol importado pelo Brasil. O Porto de Santos (SP) 

fica em segundo lugar. Se considerar as participações de 2013, verifica-se que o 

primeiro recebeu 76% do metanol descarregado no Brasil e o segundo 15% (91% no 

                                                 
6 Nota-se que o Porto de Paranaguá (PR) consolida grande parte do volume importado. Os percentuais se 
referem ao volume transportado em todo o período de 2008 a 2013 – Tabela 3.6 – e, por isso, o Chile é o 
principal fornecedor. 
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total). Isso indica que grande parte da demanda de metanol brasileira encontra-se 

situada próxima ao eixo Curitiba – São Paulo. 

De forma a facilitar o entendimento, foi obtido com os dados do 

ALICEWEB (2014) os gráficos da Figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18 - Quantidade de metanol importado no Brasil, 

discriminado por porto de destino 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

 

3.3 Usos do metanol 

 

3.3.1 Produção de biodiesel 

 

Acerca da produção de biodiesel, KNOTHE et al. (2006) descreve que os 

óleos vegetais e gorduras animais reagem com um álcool de cadeia curta na presença 

de um catalisador (alcalino, ácido ou enzimático) em reações químicas denominadas 

transesterificação ou esterificação. O produto desta reação, depois de purificado, seria 

o biodiesel (éster metílico de ácidos graxos). Segundo AFDC (2010), hoje o único 

papel do metanol no setor de transportes dos Estados Unidos é via produção de 

biodiesel, o que pode ser afirmado para outros mercados. 

Embora seja possível adotar diversos álcoois, o metanol tem se verificado 

como o insumo predominante na indústria do biodiesel, o que se explica por algumas 

de suas características: 
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• custos menores frente aos demais álcoois (o etanol, segundo candidato, 

seria um potencial substituto e o Brasil teria um papel de destaque 

neste uso visto o menor custo de produção da rota fermentativa a partir 

da cana-de-açúcar, o que não se confirmou com o tempo); 

• condições reacionais mais amenas (menores temperaturas de reação e 

excesso do álcool) ou reações mais rápidas mantendo-se os mesmos 

parâmetros; 

• equilíbrio líquido-vapor mais adequado frente à água na etapa de 

purificação, dado que não há a formação de azeótropo; 

• maior disponibilidade no mercado internacional, o que favoreceu o 

desenvolvimento da rota metílica (situação esta que talvez tenha 

contribuído para um trancamento tecnológico que, inclusive, pode ter 

influenciado o mercado brasileiro quando da importação da tecnologia 

de produção). 

 

Acerca da diferença de oferta entre o etanol e o metanol no contexto 

internacional, tem-se que a produção de etanol mostra-se mais concentrada que a de 

metanol. Conforme apresentado por IFQC (2012), 78% da capacidade instalada de 

etanol encontra-se nos Estados Unidos (55,6 bilhões de litros) e no Brasil (20,3 bilhões 

de litros). Para o metanol, entretanto, tem-se que 75% da produção ocorre em 5 

países, estando os demais distribuídos (MCGROUP 2013). 

A tecnologia de produção pode ser um caminho para explicar tal diferença. 

O metanol é, em sua maioria, um insumo petroquímico, ou seja, está inserido em um 

segmento bem estabelecido, bastante disseminado e que utiliza uma matéria-prima 

relativamente abundante. Por sua vez, o etanol é, em grande parte, fruto da 

fermentação de açúcares oriundos da produção agrícola (cana-de-açúcar, milho, 

beterraba, entre outros). Como são poucos os mercados que tem condições de 

dispensar insumos agrícolas em quantidade para fornecer material fermentável, essa 

etapa mostra-se um gargalo. O Brasil, com a cana-de-açúcar, e os Estados Unidos, 

com o milho, seriam uma exceção. Até a Europa, que tem buscado aumentar a oferta 

do produto, ainda não tem uma produção suficiente. 

Acerca da produção petroquímica de etanol, tem-se que esta é uma 

tecnologia importante, porém sofre alguma competição de outras rotas que também 

consomem sua matéria-prima: o eteno (a indústria de polímeros, por exemplo). 

ALTAMIRANO (2013) efetua um comparativo interessante entre as rotas 

metílica e etílica para a produção de biodiesel. Ao longo do texto o autor cita alguns 

aspectos em que o etanol seria mais vantajoso que o metanol, dos quais o principal é 
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sua produção a partir de biomassa renovável. Por meio desta rota ter-se-ia um 

biodiesel totalmente renovável, uma vez que o carbono do metanol é de origem fóssil. 

Contudo, após efetuar uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) das duas rotas, 

desde a fase agrícola até a fase do uso, ALTAMIRANO (2013) concluiu que, exceto o 

melhor desempenho do biodiesel etílico em relação ao potencial de aquecimento 

global, o biodiesel metílico é o que causa o menor impacto ao meio ambiente e à 

saúde, bem como possui um consumo mais reduzido de água e energia. Além disso, 

um ponto importante ressaltado foi o de que a queima da palha na colheita da cana-

de-açúcar, procedimento adotado por muitos canaviais, seria responsável por elevado 

consumo de água e geração de efluentes. 

Cabe ressaltar que ALTAMIRANO (2013) supracitado autor considerou na 

sua ACV um metanol oriundo de gás de síntese proveniente da reforma de gás 

natural, visto ser esta a principal matéria-prima. Nesse sentido, é importante 

considerar que os resultados positivos para a rota metílica foram obtidos 

considerando-se tecnologias convencionais. A produção integrada proposta por este 

trabalho pode ser uma forma de melhorar os índices do metanol, visto a possibilidade 

alocação de impacto com o hidrogênio utilizado no refino, bem como por ser o 

reaproveitamento de um carbono que antes seria emitido diretamente para a 

atmosfera. 

Na Figura 3.19, consta comparação entre o consumo brasileiro de metanol 

para a produção de biodiesel contra a produção mundial de metanol voltada para 

atender à indústria do biodiesel, nos moldes da Tabela 3.1. 

 

 
Figura 3.19 – Consumo brasileiro e mundial de metanol pela indústria de biodiesel 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2013a) e Tabela 3.1 
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Nota-se que a participação do consumo de metanol para a produção de 

biodiesel no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Esta ampliação se deu, 

principalmente, entre 2008 e 2010, quando o teor de biodiesel no óleo diesel 

aumentou de 2% para 5% (v/v). Após 2010 o crescimento da demanda de metanol 

pela indústria do biodiesel reduziu sua aceleração, visto que o aumento deveu-se 

somente à ampliação da demanda de óleo diesel no mercado nacional. Este consumo 

atingiu, em 2004, o maior valor: 24,4% (v/v). Após isso, tem variado em trono de uma 

média de 20% (v/v). 

Como o aumento no teor de biodiesel que compõe o óleo diesel, o qual 

poderá ocorrer nos próximos anos, essa participação tende a aumentar. Na Figura 

3.20 verifica-se que, ao longo dos anos, a produção brasileira de biodiesel tem sido 

mais eficiente quanto ao uso de metanol. Em 2005 (onde o uso de biodiesel era 

voluntário), a razão metanol consumido por biodiesel produzido era de 0,181 m³/m³ e, 

em 2012, esta passou para 0,112 m³/m³. Esta variação pode ser entendida como uma 

curva de aprendizado da tecnologia. 

 

 
Figura 3.20 – Razão de utilização de metanol na produção de biodiesel no Brasil 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2013a) 

 

Por meio da Figura 3.21, verifica-se que os estados que mais consomem 

metanol para a produção de biodiesel são o Rio Grande do Sul (69,7 kt), Goiás (49,1 

kt) e o Mato Grosso (45,3 kt). Considerando que o metanol importado pelo Brasil entra 

no país principalmente pelos Portos de Paranaguá e Santos, a produção de 100 kt de 

metanol nas refinarias REGAP ou REPLAN pode significar um ganho logístico para 

atendimento dos mercados de Mato Grosso e Goiás, visto a redução da distância de 
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transporte do produto. No caso específico do Rio Grande do Sul, o metanol importado 

pelo Porto de Rio Grande poderia ser substituído por uma produção deste insumo na 

REFAP. 

 

 
Figura 3.21 – Consumo de metanol para produção de biodiesel no Brasil: por UF 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP (2013a) 

 

3.3.2 Uso de metanol como combustível 

 

Além da produção de biodiesel, em alguns países, especialmente China, é 

possível a utilização do uso direto de metanol no veículo, via mistura com a gasolina 

automotiva. Neste caso, verifica-se o uso mediante a formulação de mistura entre 

metanol e gasolina para melhorar o desempenho de motores com ignição por 

centelha, a exemplo do que já ocorre com o etanol anidro combustível. 

Acerca deste tema, MENDES (2012) complementa que o metanol 

apresenta um desempenho melhor do que a gasolina quando da utilização em 

motores do tipo ciclo Otto (ignição por centelha), visto sua elevada octanagem. Dessa 

forma, existe a possibilidade de mistura com gasolina para compor o combustível 

denominado “M85”. A ASTM INTERNATIONAL (2013) publicou recentemente a norma 

D5797, que estabelece as especificações do metanol combustível (fuel methanol). 

Trata-se de mistura de metanol, com teor deste álcool entre 70% e 85% (%v/v), e 

hidrocarbonetos fósseis da faixa de destilação da gasolina. 
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Conforme relatado por AFDC (2010), o uso de metanol como combustível 

nos Estados Unidos não é uma novidade. Segundo informado, o primeiro interesse 

norte-americano na utilização do metanol foi como melhorador do número de octano 

da gasolina quando do banimento, iniciado em 1973 e finalizado em 1995, dos aditivos 

a base de chumbo. Na década de 1980 foram realizados programas experimentais 

com veículos dedicados a misturas com elevado teor de metanol, ocorridos 

principalmente na Califórnia, com vistas a melhorar a eficiência veicular. Porém, à 

época, a necessidade de uma logística segmentada para abastecer tais veículos 

causou insatisfação nos operadores e o uso não se sustentou. 

Em 1992, em virtude da melhor octanagem do metanol, a indústria 

automotiva (Ford, Chrysler e GM) investiu na produção de veículos com tecnologia 

flex-fuel para M85 (10 anos antes de a mesma ser empregada no Brasil para uso de 

etanol hidratado combustível e gasolina C). A mistura com hidrocarbonetos é benéfica 

por tornar a chama visível. Relata-se um pico de consumo de 12 milhões de galões 

(aproximadamente 45 milhões de litros) de metanol neste período. Os Estados da 

Califórnia e de Nova Iorque buscaram utilizar o produto nos veículos oficiais do 

governo, fato que contribuiu para o desenvolvimento do mercado nascente. Apesar 

disso, o uso do metanol como combustível não se sustentou e terminou efetivamente 

em 2005 em função (AFDC 2010): 

i. da queda no preço do petróleo;  

ii. do advento do etanol, seu substituto menos tóxico; 

iii. da rejeição dos consumidores devido à falta do M85 nos postos 

revendedores. 

 

Todavia, a experiência do mercado norte-americano com metanol 

proporcionou que o mesmo fosse aproveitado no automobilismo esportivo. Nestes 

casos, em virtude dos motores de alto desempenho, o produto é utilizado na sua forma 

pura, sem a mistura com os hidrocarbonetos. Isso exige uma adaptação dos motores 

como a troca de componentes plásticos ou de borracha que podem ser atacados pela 

melhor solvência do metanol, como também um maior rigor nas regras de segurança 

quando de acidentes ou no abastecimento do veículo – devido às chamas (LIMA 

NETO 2009, AFDC 2010). 

No caso europeu, também se verifica alguma experiência. Neste mercado, 

o uso de metanol como combustível ocorreu em teores mais reduzidos. Ele foi 

introduzido pela primeira vez na Alemanha na década de 1960 em teor de 4%, a partir 

do qual se espalhou pela Europa. Desde então, com vistas a melhorar o desempenho 

dos veículos, a maioria dos países europeus permitiram utilizar metanol em reduzido 
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teor na gasolina. Contudo, com o tempo e o advento do uso de etanol originado de 

biomassa no mercado, o metanol foi substituído. Vale ressaltar que ainda existem 

discussões e estudos na Europa com vistas a fomentar a indústria do biometanol, 

porém este ainda seria muito mais caro quando comparado ao convencional (AFDC 

2010). 

LIMA NETO (2009) e AFDC (2010) comentaram sobre o mercado chinês 

de metanol combustível. A China é o maior consumidor deste produto no segmento de 

combustíveis, cujo uso, apesar de alto, é localizado. Esta tecnologia inclusive já havia 

sido introduzida em metrópoles como Xangai e Jiangsu. A abundância de matérias-

primas para a obtenção de gás de síntese, como o gás natural, o carvão ou a 

biomassa, contribui significativamente neste interesse. Uma vez que o preço da 

gasolina é controlado pelo governo, os distribuidores locais têm buscado melhoradores 

de octanagem com custos menores, onde se enquadra o metanol. Assim, tem sido 

comum utilizar, em certas cidades, este álcool em teor igual ou superior a 15% v/v. O 

menor custo também é um incentivo para utilização em frotas cativas, como, por 

exemplo, as frotas de taxi e de pequenos ônibus.  

No Brasil, o uso de metanol como combustível não se mostra, a princípio, 

tão oportuno, visto o país já ter um mercado de etanol combustível bem estruturado e 

consolidado. Contudo, no passado, foi possível a utilização da mistura gasolina-etanol-

metanol, denominada MEG, em alguns pontos do país, para evitar o 

desabastecimento (CIMA 2000, FOLHA DE SÃO PAULO 1996). Além disso, vale 

ressaltar que o metanol é um insumo importado em grande quantidade pelo país. 

LIMA NETO (2009) apresenta que, apesar de ser mais corrosivo que a 

gasolina, o metanol é menos carcinogênico que este derivado do petróleo. Com 

respeito a maior tendência carcinogênica da gasolina, foi consultada a lista de agentes 

classificados da IARC (2013), considerada referência internacional no tema. Nesta 

lista, a gasolina consta classificada conforme a categoria 2B (possivelmente 

carcinogênico para humanos), o que pode ser explicado pela presença de aromáticos 

neste combustível (compostos que agregam octanagem). Acerca do metanol, o 

mesmo não se encontra na lista, o que indica não ser classificado por esta entidade. 

Outra fonte consultada foi a base de dados do HSDB (2013a, 2013b). 

Nesta, pode-se verificar um relato de 1997 da IPCS (International Programme on 

Chemical Safety) indicando que estudos com animais não revelaram nenhuma 

evidência de que o metanol seja carcinogênico. Com relação à gasolina, entretanto, o 

HSDB indica a existência de trabalhos que mostram algum potencial carcinogênico e 

confirma a classificação de IARC (2013). Isso é coerente com o fato de a gasolina 
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conter quantidades de compostos aromáticos em sua formulação, visto a necessidade 

de aumentar a octanagem do combustível. 

Ademais, é importante verificar também a questão da toxicidade. Sobre 

este item, o HSDB (2013a, 2013b) apresenta informações importantes. Esta literatura 

expõe vários relatos científicos sobre efeitos decorrentes da exposição humana à 

gasolina e ao metanol. Segundo tais relatos, os efeitos de se expor um ser humano a 

baixas concentrações de metanol, por um curto período de tempo, seriam suficientes 

para provocar sérios problemas de saúde ou mesmo a morte. Em condições similares, 

a gasolina provoca apenas desconforto ou irritação. Uma exposição letal à gasolina se 

dá em concentrações e períodos maiores. 

Diante do exposto, apesar de não ser carcinogênico, o metanol aparenta, à 

primeira vista, ser muito mais tóxico do que a gasolina. Seu manuseio na cadeia de 

abastecimento de combustíveis exigiria um controle muito maior por parte dos agentes 

econômicos, de forma a não afetar os funcionários, ou mesmo, a não proporcionar a 

morte destes. Além disso, deve-se considerar, ainda, que, inclusive para o 

consumidor, o uso do metanol pode-se configurar um risco em potencial, uma vez que 

não se pode garantir que o mesmo irá manusear o produto da maneira adequada. 

 

3.3.3 Uso como éter metil-terc-butílico (MTBE) 

 

O uso deste produto no segmento de energia se dá como oxigenado da 

gasolina, usado para conferir maior octanagem a este combustível. Trata-se, portanto 

de um papel equivalente ao do etanol anidro combustível, seu substituto direto. 

Conforme indicado por LIMA NETO (2009) e JELEMENSKÝ et al. (2007), a 

produção industrial de MTBE ocorre por meio da reação reversível e exotérmica entre 

o metanol e o isobuteno (Reação 3.1). 

 

CH3OH + CH2=C(CH3)2 ↔ CH3OCH2C(CH3)2 Reação 3.1 
Metanol                       Isobuteno                    MTBE 

 

A reação ocorre em fase líquida e é catalisada com catalisadores a base 

de zeólitas ou resinas de troca iônica. O isobuteno costuma ser carreado junto com 

compostos inertes (veículo da carga), como, por exemplo, o 1-buteno (JELEMENSKÝ 

et al. 2007, LIMA NETO 2009). ICIS (2013) informa que o isobuteno pode ser obtido a 

partir de correntes oriundas do craqueamento a vapor ou catalítico. Também há a 
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possibilidade de isomerização e desidrogenação do butano oriundo do gás natural ou 

do GLP. 

A planta apresenta duas unidades principais: um reator de leito fixo e uma 

coluna de destilação reativa. Uma questão importante é que há a necessidade de 

haver um excesso de metanol, uma vez que esta medida permite inibir a dimerização 

ou oligomerização do isobuteno. As condições operacionais da reação variam de 30 a 

100°C e 7 a 14 atm. ICIS (2013) reporta condições de 50 a 90°C e 20 bar (19 atm) 

para a produção do MTBE e confirma a utilização de uma resina iônica.  

Na Figura 3.22 pode-se verificar uma representação esquemática da 

planta de produção de MTBE. 

 

 
Figura 3.22 – Planta de produção de MTBE a partir de metanol e isobuteno 

Fonte: JELEMENSKÝ et al. (2007) 

 

A vantagem da utilização do MTBE frente ao metanol está na menor 

toxicidade deste primeiro. A primeira vista, não há porque processar o metanol, talvez 

até perdendo eficiência por incorporar mais uma etapa, visto que este poderia ser 

utilizado puro. Esta é uma medida que visa reduzir os cuidados de manuseio e 

armazenamento. 

Segundo MERCK (2013a, 2013b), o metanol é considerado, segundo a 

classificação da GHS (Global Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals), inflamável e tóxico por ingestão, contato com a pele ou inalação (H225, 

H301, H311, H331 e H370). No caso do MTBE constam somente as indicações 

inflamável e irritante (H225 e H315). Quando se compara os dados do HSDB (2013b, 

2013c), constatam-se registros científicos de que o MTBE, assim como a gasolina, 

apresenta sintomas críticos após longa exposição ao produto. Na maioria dos casos 
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foram verificadas apenas irritações nos olhos e mucosas ou reações alérgicas. No 

caso do metanol, verificam-se sintomas mais críticos à saúde. 

A respeito da carcinogenicidade, tem-se que a transformação do metanol 

em MTBE não prejudica este parâmetro. O MTBE apresenta a classificação 3, 

carcinogenicidade não classificada para humanos, conforme a base de dados da IARC 

(2013). Contudo, a carcinogenicidade deste composto ainda não está muito bem 

esclarecida. 

Outro ponto importante refere-se a maior volatilidade do MTBE diante do 

metanol (MERCK 2013a, MERCK 2013b). O MTBE apresenta maior pressão de vapor 

que o primeiro (e, consecutivamente, menor ponto de ebulição), o que prejudica a 

emissão de compostos orgânicos voláteis pelos veículos ou pela logística de 

suprimento. Ou seja, apesar de apresentar melhor condição referente ao impacto à 

saúde humana, há certo aumento no potencial de impacto ambiental. 

EPA (2008) e NADIM et al. (2001) descrevem que o MTBE começou a ser 

utilizado nos Estados Unidos a partir de 1979, com vistas o apelo ambiental de 

substituir o tetraetil-chumbo (então o melhorador de ocatanagem da gasolina 

amplamente adotado). A proibição dos aditivos a base de chumbo nos Estados Unidos 

teve início em 1973 e seu banimento definitivo ocorreu somente após 1995. A partir 

deste ano, o uso do MTBE tornou-se cada vez maior no mercado norte-americano. 

Na década de 1990, a demanda de MTBE cresceu incentivada por dois 

Programas estabelecidos no âmbito do Clean Air Act Amendments of 1990. O 

primeiro, denominado Wintertime Oxygenated Fuel, foi implementado em 1992 e 

buscou reduzir as emissões de monóxido de carbono nas regiões metropolitanas com 

alto índice de emissão deste poluente pelo uso de gasolina com 2,7% m/m de 

oxigenados. À época foram utilizados o etanol (7,3% v/v) e o MTBE (15% v/v) para 

cumprir esta necessidade. 

Em 1995, após um debate entre diversos agentes de mercado e do 

governo, foi estabelecido o Programa RFG (Reformulated Gasoline) que estendeu o 

uso de oxigenados (2% m/m de oxigênio) na gasolina consumida nas áreas 

metropolitanas mais poluídas do país. Este teor de oxigênio poderia ser atendido com 

um teor mínimo de 5,4% para o etanol e 11% para o MTBE. Em 1998 esta obrigação 

foi ampliada para 30% da gasolina comercializada em todo o país. 

O Programa RFG permitiu, adicionalmente, a melhoria da qualidade da 

gasolina norte-americana, visto que possibilitou a redução do teor de aromáticos sem 

reduzir o limite mínimo de octanagem do combustível. Era preciso, apenas, adicionar o 

componente oxigenado ao combustível, o qual compensava a perda dos aromáticos. 
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Dessa forma, o Programa tinha dois objetivos: o viés ambiental, com a 

redução da poluição veicular, e o viés tecnológico, melhorar a octanagem da gasolina.  

Neste período, segundo AFDC (2010), NADIM et al. (2001) e EPA (2008), 

o MTBE era o derivado de metanol mais produzido nos Estados Unidos. Sua produção 

aumentou de 260 milhões de litros em 1980 para o valor máximo de 12,3 bilhões de 

litros em 2000/2001 (cresc. de 21% a.a.). O MTBE, neste primeiro momento, foi o 

principal oxigenado adotado, atingindo, no ano de 1999 e em algumas localidades, a 

parcela de 85% da gasolina RFG comercializada. Em 2001 os principais estados 

consumidores eram a Califórnia (aprox. 4,5 bilhões de litros) e o Texas (aprox. 1,7 

bilhões de litros).  

Em seguida, a legislação ambiental evoluiu para enquadrar as emissões 

de compostos orgânicos voláteis (Volatile Organic Compound – VOC), e impôs limites 

mais restritivos da característica Pressão de Vapor Reid (PVR). Quanto maior a PVR 

da gasolina, maiores são as emissões de vapores de hidrocarbonetos a partir dos 

tanques dos veículos ou da logística de suprimento. Esta etapa ficou conhecida como 

a Fase II do RFG e se iniciou em janeiro de 2000, com uma obrigatoriedade de 

redução mínima de 25% dos orgânicos voláteis. Como o aumento da PVR de uma 

mistura MTBE/gasolina é menor do que o de uma mistura etanol/gasolina (para uma 

mesma gasolina A), esta restrição ambiental favoreceu este derivado do metanol 

(NADIM et al. 2001). 

Contudo, após este período de alta demanda, a produção do MTBE entrou 

em declínio em virtude de o uso do MTBE misturado à gasolina ter sido proibido nos 

Estados Unidos (LIMA NETO 2009, AFDC 2010). Essa questão se iniciou em 1998 

quando a EPA anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir, dentre outras 

questões, o impacto ambiental dos oxigenados e seus danos à saúde. Em 1999, 

dentre as conclusões deste grupo, foi indicado que o MTBE deveria ser reduzido 

substancialmente do mercado de combustíveis, ou mesmo, eliminado em virtude de 

contaminação dos recursos hídricos (NADIM et al. 2001). EPA (2008) indica que 

outros estudos consideram a contaminação de água subterrânea nos anos entre 2000 

e 2003, os quais chegaram a resultados semelhantes, principalmente na Califórnia. 

Esta conclusão surge de estudos que revelaram haver alta concentração 

de MTBE em lençóis freáticos próximo às fontes de contaminação: os tanques de 

combustíveis subterrâneos dos postos revendedores (EPA 2008). Em virtude da alta 

solubilidade deste composto na água, o que não ocorre com a gasolina, uma vez 

liberado, o MTBE difunde rapidamente e atinge pontos distantes. Sua presença afeta o 

odor e o sabor da água. Outro ponto importante é que o MTBE é mais resistente à 
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degradação do que os componentes da gasolina, de forma que permanece por mais 

tempo no meio ambiente (NADIM et al. 2001). 

Assim, baseado no potencial de impacto aos recursos hídricos por MTBE 

proveniente de tanques subterrâneos, bem como em virtude da maior toxicidade deste 

produto frente ao etanol, o MTBE foi proibido, primeiramente na Califórnia, e, em 2007, 

em todos os Estados Unidos (LIMA NETO 2009).  

MERCK (2013b, 2013c) demonstra esta diferença entre o MTBE e o 

etanol, visto que o segundo apenas apresenta na classificação GHS a indicação 

inflamável (H225). METHANEX (2008 apud LIMA NETO 2009) cogita a possibilidade 

de influência da indústria do etanol de milho norte-americano nas acusações feitas ao 

MTBE. 

Desde então, como mencionado anteriormente, a produção de MTBE está 

em declínio nos Estados Unidos. Após o pico de 2001, a produção reduziu para 7,6 

bilhões de litros em 2004 e entre 2008 e 2009 ficou em torno de 1 bilhão de litros 

(redução de -24% a.a.). 

Conforme se verifica nos dados da US EIA (2013), os Estados Unidos tem 

ampliado suas exportações de MTBE nos últimos anos, o que, provavelmente, tem 

ocorrido devido a uma busca de mercados alternativos pelos produtores deste produto 

e ao maior uso de oxigenados em outros países do mundo. Entre 2004 e 2012 as 

exportações de MTBE dos Estados Unidos cresceram 43% a.a., totalizando, em 2012, 

um valor de 2,6 bilhões de litros. Na Figura 3.23 verificam-se as exportações norte-

americanas de MTBE, discriminadas pelos principais locais. 

 

 
Figura 3.23 – Exportações norte-americanas de MTBE por destino 

Fonte: Elaboração própria a partir de US EIA (2013) 
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Verifica-se, pela Figura 3.23 que o México e a Venezuela têm sido os 

principais compradores do MTBE norte-americano (média de 2 bilhões de litros por 

ano após 2006). Os países europeus (principalmente Holanda e França) tiveram 

participação significativa somente entre 2006 e 2007 e o Canadá apenas em 2004 e 

2005. A América do Sul, a América Central e a Ásia têm apresentado uma participação 

pequena (400 milhões de litros), mas contínua. No período apresentado pelo gráfico 

da Figura 3.23, a média de exportações norte-americanas de MTBE é de 2,5 bilhões 

de litros por ano. 

Além dos Estados Unidos, o MTBE também foi utilizado no mercado 

europeu. A produção comercial deste derivado do metanol ocorreu inicialmente no 

continente europeu e só posteriormente na América do Norte – 1973. Todavia, sua 

adoção como combustível ocorreu já na segunda metade da década na Itália, o que foi 

seguido por outros países da Europa até meados da década de 1980.  

Em 1985 a União Europeia regulou, por meio da Diretiva nº 85/536/EEC, 

de 5 de dezembro deste ano,  o uso de compostos oxigenados na gasolina. Segundo 

este ato normativo, “Estados membros não deverão proibir, restringir ou desencorajar 

... (a) mistura de gasolina contendo compostos oxigenados, os quais deverão não 

exceder os limites estipulados no Anexo ...”. Conforme este anexo, o metanol era 

permitido em teor de 3% v/v, o etanol de 5% v/v e o MTBE (“... éteres contendo cinco 

ou mais carbonos por molécula ...”) de 15% v/v. O MTBE era o oxigenado com maior 

teor permitido. Esta medida tinha como principal objetivo “... reduzir consumo de 

petróleo por meio do uso de componentes substitutos da gasolina.” (EUROPA 1985). 

UE (2002) indica que a Diretiva 98/70/EEC ratifica o teor máximo de 15% v/v para o 

MTBE. 

Apesar de não ser exposta pela regulamentação supracitada, a literatura 

(KRAUS e HARREMOËS 2001, UE 2002, LIMA NETO 2009) indica que as motivações 

principais da utilização do MTBE na Europa, desde o início na década de 1970, foram, 

a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos, a redução das emissões atmosféricas, 

a substituição do aditivo tetraetil-chumbo da gasolina e a redução do limite máximo de 

compostos aromáticos, principalmente, nas gasolinas do tipo Premium ou outros de 

maior desempenho. 

UE (2002) comenta que em 1997 a demanda de MTBE na Europa era de 

2,3 milhões de toneladas e a produção era de 3 milhões de toneladas. Considerando a 

massa específica de MERCK (2013b), tem-se, então, uma produção de 4 bilhões de 

litros, o que mostra uma capacidade industrial inferior à norte-americana do período. 

Neste ano 98% do MTBE consumido na Europa se destinava ao uso combustível.  
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KRAUS e HARREMOËS (2001) indicou que em 1999 o teor médio de 

MTBE na gasolina comercializada na União Europeia era de 2,1% v/v. UE (2002) 

informa que o teor médio de uso do MTBE na União Europeia é 2,5% m/m. 

Considerando que as massas específicas deste éter e da gasolina são próximas, os 

números das duas literaturas são próximos. Em 2001, o teor deste oxigenado variava 

de 0 a 15% v/v, conforme o país, a empresa ou o tipo de gasolina. A Finlândia, por 

exemplo, tinha um tipo diferenciado de gasolina (similar à RFG norte-americana) com 

2,0 a 2,7 % m/m de oxigênio, o que resulta em um teor de 15% v/v do MTBE. Este 

país foi o destaque no uso do MTBE, visto atingir um teor médio de 8,5% m/m. 

Segundo LIMA NETO (2009), a demanda de MTBE cresceu na Europa até 

2005. Neste período o principal motivador foi a redução do teor de aromáticos na 

gasolina automotiva. A partir de então, as políticas de energia renováveis tem limitado 

o uso de MTBE no setor de energia. 

Conforme a Diretiva Europeia nº 2009/28/CE (EUROPA 2009), os Estados 

Membros devem assegurar, até 2020, que, pelo menos 20% da energia consumida no 

país seja proveniente de fontes renováveis. Para alcançar este objetivo, cada parte 

deve promover e incentivar a eficiência energética e as poupanças de energia. 

Adicionalmente, especificamente no setor de transportes, a quota de energia 

renovável a ser atendida até 2020 será de 10% (em base energética). 

LIMA NETO (2009) indica que, com esta meta, bem como a política de 

menores emissões de carbono da União Europeia, há incentivos à substituição do 

MTBE pelo etanol, ou pelo seu derivado o éter etil-terc-butílico (ETBE). Isso pode 

provocar uma perda no consumo daquele éter de 1,8 bilhões de litros (equivalente a 

600 kt de metanol). Algumas unidades de MTBE na América do Sul voltadas ao 

atendimento do mercado europeu estariam sendo convertidas para produzir ETBE, 

devido a esta nova situação. 

LIMA NETO (2009) comenta, ainda, que a demanda de MTBE tende a 

diminuir devido ao impacto da substituição nos Estados Unidos e Europa. Em outras 

partes do mundo, como Ásia e Europa Oriental, o consumo deste produto pode 

aumentar em virtude da maior utilização de oxigenados na gasolina. 

Segundo ACFA (2012) os países asiáticos precisam reduzir as emissões 

veiculares, visto os níveis críticos de poluição das suas cidades. Esta necessidade tem 

feito os governos buscarem uma agenda de inserção de novas tecnologias veiculares 

com padrões de emissões europeus e norte-americanos, o que demandará o uso de 

combustíveis mais limpos nos próximos anos. Dentre estes, a utilização de oxigenados 

tem sido uma alternativa para aumentar a octanagem do combustível ou para reduzir 

as emissões de monóxido de carbono. Em 1992 a demanda de MTBE no continente 
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asiático era de 1,6 Mt (2,2 bilhões de litros) e em 2011 a demanda de MTBE e ETBE 

era de 11,9 Mt (16,1 bilhões de litros) – 56% da demanda mundial. Isso representa um 

aumento de 11% a.a. 

A China é um destaque no mercado asiático, visto ser o maior produtor 

mundial de MTBE (9,2 bilhões de litros em 2010) e, mesmo assim, é um importador 

líquido do produto (0.8 bilhões de litros por ano entre 2009 e 2011). Além da China, 

também são apontados os mercados de Singapura, Coréia do Sul e Taiwan, cuja 

importação superou 1 bilhão de litros em 2009. Na Malásia os oxigenados também 

tem ampliado espaço no mercado, porém a produção interna de MTBE tem suprido 

sua necessidade. Contudo, há indicações de que, em médio prazo, este país também 

seja um importador líquido. Por estes motivos, a Ásia tem sido apontada por ACFA 

(2012) como um mercado em potencial para os exportadores europeus de MTBE. 

Na Ásia também cabe indicar o Oriente Médio, o qual tem tido um 

consumo crescente de MTBE. Entretanto, além de um mercado consumidor, também 

apresenta uma grande capacidade instalada de produção, visto o baixo custo do gás 

natural e do GLP, que não é considerado como um mercado importador em potencial. 

O Japão, a princípio, seria o mercado menos propício ao MTBE, visto que 

o produto foi utilizado no passado por este país, mas, quando da constatação dos 

impactos ambientais nos Estados Unidos, as petroleiras japonesas entenderam banir 

voluntariamente o produto (CEC 2003). 

Na Figura 3.24 verifica-se a demanda anual de éteres como combustível 

na Ásia, dos quais o MTBE representava praticamente toda a demanda antes de 2004. 

Após este ano tem-se também alguma contribuição do ETBE. 

 

 

Figura 3.24 – Demanda asiática de MTBE em kt 

Fonte: ACFA (2012) 
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No Brasil, em virtude do extenso potencial que tem o etanol anidro 

combustível, a disputa internacional entre o MTBE e o etanol não repercutiu no país. 

Entretanto, em decorrência de uma possível crise de desabastecimento após 1993, a 

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) implantou unidades de produção deste éter em 

algumas de suas refinarias, bem como também há unidades em duas centrais de 

matérias-primas petroquímicas. O MTBE produzido no Brasil era utilizado nos tempos 

de crise de abastecimento para compor a então denominada “gasolina B” (SANTOS 

2002). 

Por meio da Autorização ANP nº 3/1998 (ANP 1998), que efetivou a 

titularidade da Petrobras às instalações de refino de sua propriedade, pode-se 

constatar as unidades de produção nacional de MTBE dentro das refinarias, as quais 

seriam: 

a) Refinaria Duque de Caxias – REDUC: 60 kt/a (U-3200)7; 

b) Refinaria Henrique Lage – REVAP: n/d (U-226); 

c) Refinaria de Paulínia – REPLAN: 93,6 kt/a (U-255)8; 

d) Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR: 93,6 kt/a (U-2300)9. 

 

Com relação às centrais de matérias-primas petroquímicas tem-se: 

a) Companhia Petroquímica do Sul – COPESUL (atual Braskem): 140 

kt/a , atualmente a planta foi convertida para a produção de ETBE em 

2009 (BRASKEM 2013)10;  

b) Companhia Petroquímica do Nordeste – COPENE (atual Braskem): 

133 kt/a , atualmente a planta foi convertida para a produção de ETBE 

em 2007 (BRASKEM 2009)11. 

 

Nesse sentido, ressalta-se a Portaria CNP-CEPAT nº 18/1990 (CNP-

CEPAT 1990), que autorizou, em caráter emergencial, a comercialização de gasolina 

automotiva do tipo B nas áreas do território nacional que não apresentem elevados 

índices de poluição ambiental conforme definição dos órgãos competentes. A gasolina 

B havia sido especificada desde a Resolução CNP nº 15/1982 (CNP 1982), a qual era 

isenta de etanol anidro combustível, apresentava maior índice de octano (limite 

mínimo de 82) e era púrpura devido à adição de corante para diferenciá-la das demais. 

                                                 
7 ARAÚJO 2001 
8 AMORIM 2005 
9 ANP 2012a 
10 Estimativa a partir de ANP (2001) 
11 DOU 1995 
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Até então a gasolina B era de uso exclusivo das Forças Armadas (nota 2 do 

Regulamento Técnico constante da Resolução CNP nº 15/1982).  

Todavia, na Portaria CNP-CEPAT nº 18/1990 não há menção expressa de 

que a gasolina B conteria MTBE ou outros oxigenados, apenas indica a possibilidade 

de adição de aditivos não poluentes que não são citados. Mesmo assim, é provável 

que o entendimento da época seja de que o MTBE seria esse aditivo. Isso pode 

verificado por meio da Portaria DNC nº 23/1992 (DNC 1992), a qual menciona que o 

teor de etanol anidro combustível não se aplicaria aos municípios do estado do Rio 

Grande do Sul supridos pela REFAP e Refinaria de Petróleo Ipiranga, devido à 

continuidade do abastecimento com gasolina contendo MTBE como “aditivo 

antidetonante”. 

SANTOS (2002) indica que o MTBE foi utilizado em alguns momentos em 

São Paulo e, principalmente, no Rio Grande do Sul (Grande Porto Alegre), este último 

em virtude da maior proximidade dos polos produtores de MTBE (REFAP e 

COPESUL) do que das usinas de etanol anidro combustível. 

A utilização de MTBE no Brasil, conforme literatura consultada, foi 

permitida até o mês de abril de 1999, apenas para o estado do Rio Grande do Sul 

(ANP 2002a). SANTOS (2002) indica que, à época, houve um conflito entre a decisão 

da ANP e o governo do Rio Grande do Sul quanto à permanência da gasolina B. Ao 

final, a decisão federal preponderou. 

Diante do apresentado para o mercado brasileiro, a existência de uma 

capacidade produtiva associada a uma baixa demanda após 1999, pode-se dizer que 

o Brasil tem potencial para ser um país exportador de MTBE. Nos últimos 5 anos 

(2009 e 2013, este último estimado a partir dos dados de janeiro a setembro), período 

que corresponde a 91,8% de todas as importações brasileiras de MTBE desde 1997 

(como resultado de grandes quantidades recebidas via modal rodoviário por 

Uruguaiana provenientes da Argentina), as exportações líquidas ficaram acima de 

99%. Assim, ao longo deste trabalho, as importações deste produto foram 

desconsideradas. 

Todos os números referentes ao comércio internacional brasileiro de 

MTBE foram extraídos do banco de dados ALICEWEB (2013). Na Figura 3.25 constam 

as exportações brasileiras discriminadas por país. 

O gráfico da Figura 3.25 permite avaliar o perfil das exportações brasileiras 

de MTBE. Entre 1997 e 2005, quando o produto ainda era utilizado de forma ampla no 

mercado norte-americano, os Estados Unidos foi o principal destino do produto 

produzido no Brasil. Este volume contabilizou uma média anual de 326 milhões de 

litros. Outro ponto interessante é que as exportações crescem entre 1997 e 2000, 
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momento que o MTBE deixou de ser consumido no país, o que pode ter ocorrido 

devido a um excesso do mesmo no mercado interno nessa época. 

 

 
Figura 3.25 – Exportações brasileiras de MTBE, discriminadas por país 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2013) 

 

Após 2005, quando se deu a redução das importações norte-americanas, é 

possível que tenha havido uma busca por novos mercados. Neste período, verifica-se 

a participação significativa de uma maior diversidade de destinos, dos quais: a 

Argentina, a Europa (em especial a Holanda e a Espanha), o Chile (“Outros da 

América do Sul”), a América Central (principalmente as Antilhas Holandesas) e Israel 

(“Outros”). Então, constata-se uma queda íngreme da quantidade exportada que 

atingiu patamares menores do que 50 milhões de litros entre 2010 e 2012. Em 2013 

(estimativa a partir dos dados até setembro), tem-se a previsão de um volume de 60 

milhões de litros, em virtude do surgimento de pequenos volumes exportados para os 

Estados Unidos, a Costa Rica, o Paraguai e a Holanda (a princípio, pontual). 

A Argentina tem adquirido MTBE do Brasil em menores quantidades 

(média de 56 milhões de litros por ano), quando comparada à capacidade brasileira 

(verificada pelo total exportado em anos anteriores), porém tem sido uma 

comercialização contínua de 20 a 60 milhões de litros. 

Considerando-se todo o período, os Estados Unidos representaram 60% 

das exportações, a Argentina 19% e a Europa 11%. Contando somente a parcela mais 
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recente, últimos 5 anos (desde 2009), a Argentina soma 60% e a América Central 

21%. 

Comparando-se as Figuras 3.23 e 3.25, observa-se que as exportações 

brasileiras são muito inferiores às norte-americanas. A média anual brasileira seria dez 

vezes inferior à dos Estados Unidos. A diferença mostra a pouca competitividade do 

Brasil no comércio internacional desde insumo, onde um dos motivos pode ser a 

pequena capacidade instalada de produção de MTBE ou de seu percursor o metanol. 

Contudo, apesar de ser um produto que não tenha mais representatividade 

nos Estados Unidos e na Europa, ainda existe um potencial de mercado em outros 

locais do mundo. Por meio da Figura 3.23 constata-se que América do Sul e América 

Central tem importado entre 200 e 300 milhões de litros de MTBE dos Estados Unidos. 

Só essa parcela representa o potencial de exportação brasileira, conforme verificado 

no histórico da Figura 3.25. Discriminando estes dados verifica-se que, nos últimos 

anos, o Chile, a Argentina e a Costa Rica têm sido os principais representantes. 

Como verificado, a Argentina tem sido o principal destino do MTBE 

brasileiro, porém, visto as exportações norte-americanas, existe a possibilidade de 

ampliação da participação do Brasil nas importações deste país. A logística de 

transporte partindo do Brasil é muito mais competitiva do que aquela a partir dos 

Estados Unidos. Ademais, tem-se que o mercado chileno e costarriquenho já foi 

suprido em parte pelo Brasil. Seriam outros mercados em potencial para a produção 

brasileira. 

Além disso, conforme indicado por ACFA (2012) a Ásia-Pacífico é hoje 

uma grande importadora de MTBE e se apresenta também como uma oportunidade de 

médio prazo, o que é interessante para exportadores. Esta demanda asiática seria, 

atualmente, já muito superior ao histórico brasileiro de exportação de MTBE. Enquanto 

que a média nacional anual no período analisado foi de quase 230 milhões de litros, só 

a China demandou entre 2010 e 2011 um quantitativo de 800 milhões de litros por 

ano. No caso de um crescimento de demanda para os próximos anos, como se prevê, 

seria outra oportunidade para a indústria química brasileira. 

Outra possibilidade de análise que o banco de dados do ALICEWEB 

(2013) possibilita efetuar, é a discriminação das importações por porto de origem. Na 

Figura 3.26 verifica-se a participação dos portos brasileiros na exportação de MTBE. 

Por meio da Figura 3.26 se verifica que em todo o período analisado os 

portos da Bahia (Salvador e Aratu), Rio Grande do Sul (Rio Grande e Porto Alegre), 

Rio de Janeiro e Paraná (Araucária) são os pontos de embarque do MTBE exportado. 

O quantitativo via modal rodoviário (para o Uruguai a partir do Rio Grande do Sul) 

representou menos de 1% e não pode ser observado no gráfico. 
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Figura 3.26 – Exportações brasileiras de MTBE, discriminadas por porto 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2013) 

 

Essa informação pode indicar que as principais plantas produtoras de 

MTBE seriam as da COPESUL, da COPENE, da REDUC e da REPAR (não 

considerando movimentações internas de produto). Um indicativo disso é que as 

quantidades carregadas de MTBE nesses portos condizem com as capacidades 

instaladas para as plantas produtoras contidas nessas instalações industriais. Estas 

capacidades foram indicadas anteriormente. Por exemplo, nos últimos quatro anos o 

carregamento tem sido verificado somente no Porto de Paranaguá e tem representado 

entre 30 e 45 kt/a. A capacidade instalada da REPAR seria de 93,6 kt/a.  

Finalmente, verifica-se um potencial maior na utilização do MTBE como 

combustível do que o metanol puro. Em termos de saúde humana, a toxicidade é 

menor e os dados oficiais indicam não ser um composto carcinogênico. Com relação 

ao meio ambiente, existe o problema de contaminação dos lençóis freáticos, o que 

pode ser minimizado ou resolvido por intermédio de boas práticas de manuseio e 

armazenamento de forma a evitar que o produto atinja os cursos d’água. Vale ressaltar 

que estas medidas não devem ser somente tomadas quando da utilização do MTBE, 

porém de qualquer combustível, seja gasolina, óleo diesel ou etanol combustível. 

Todavia, este potencial de uso a princípio não se aplicaria ao Brasil, visto 

que o país detém, como verificado anteriormente, o segundo lugar na produção 
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mundial de etanol. Este etanol combustível oriundo de biomassa tem sido utilizado 

como componente oxigenado da gasolina em elevados teores (18 a 25% v/v), fato que 

desloca o MTBE e outros oxigenados para um segundo plano. Porém, uma análise do 

contexto internacional mostra que em outros mercados, como o asiático ou o sul 

americano, há interesse pelo produto, visto não haver etanol anidro com tanta 

disponibilidade. Poderia haver uma possibilidade de exportação do MTBE produzido a 

partir do metanol obtido por meio da produção integrada. 

Considerando que algumas refinarias brasileiras e centrais de matérias-

primas já detém a tecnologia, bem como o Brasil já ter sido exportador do produto, 

pode ser interessante pensar nesta possibilidade. Soma-se a esta questão o fato de 

que alguns portos (Figura 3.26) podem ainda ter capacidade para movimentação e 

estoque do produto, o que facilitaria a logística por já haverem facilidades instaladas. 

Como o Brasil já chegou a exportar até 300 milhões de litros de MTBE, esta poderia 

ser a consideração inicial para efeitos de exportação. 

 

3.3.4 Uso como dimetiléter (DME) 

 

AFDC (2010) indica que a utilização do metanol como combustível deu-se 

principalmente em motores com ignição por centelha, porém o mesmo também foi 

tentado para motores com ignição por compressão. Na literatura constam estudos que 

avaliam a utilização do MTBE para o ciclo Diesel (PATIL e TAJI 2012, 

SENTHILKUMAR et al. 2012). Nestes casos, em virtude de o ciclo Diesel exigir um 

combustível de maior número de cetano, é necessário utilizar as seguintes técnicas: 

aditivos melhoradores de ignição, mistura com óleo diesel, altas taxas de compressão, 

entre outras. Contudo, como dito anteriormente, o uso de metanol combustível não se 

firmou independente da tecnologia do veículo e a do MTBE ainda está em estudo para 

o ciclo Diesel. 

Atualmente, o mercado tem retomado a possibilidade de utilizar o metanol 

para o abastecimento de veículos ciclo Diesel, mas no formato de um de seus 

derivados: o éter metílico ou dimetiléter (DME). Em virtude do seu número de cetano 

ser alto, este produto tem sido considerado nos Estados Unidos como uma promessa 

para os motores com ignição por compressão. Segundo AFDC (2010), em 2010 na 

Suécia já havia referência de plantas de produção de DME, de postos de 

abastecimento e de veículos movidos com este combustível.  

YOUNG et al. (2002) e LIMA NETO (2009) indicam que o DME não é um 

produto novo. Este composto químico tem sido utilizado como propelente de aerossóis 

ou intermediário na produção de formaldeído. Trata-se de um coproduto da produção 
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do metanol ou do formaldeído. Suas propriedades seriam muito adequadas para uso 

como propelente: boa estabilidade química, solvência para produtos polares ou não-

polares e é praticamente incolor/inodoro. Tal como o propano, o butano ou os cloro-

flúor-carbonetos (CFC) apresenta-se no estado gasoso nas condições ambientes, mas 

se liquefaz em pressões reduzidas (aproximadamente 6 atm) à temperatura ambiente. 

A volatilidade do DME é semelhante à do propano e do butano, o que possibilita 

cogitar a utilização do mesmo também como substituto do GLP.   

Outro ponto interessante é que este gás não agride a camada de ozônio, 

como ocorre com os propelentes derivados de halogênio. Esse fato importante 

motivou os investimentos da Du Pont em uma planta de produção de DME 

comercialmente viável no mercado norte-americano em 1982. A competição com 

outros propelentes havia diminuído a demanda deste produto, situação que se 

modificou em função dos impactos ambientais dos CFC ter sido evidenciada. Também 

em 1982 foi implantada uma planta de DME na refinaria alemã de RWE-DEA 

Wesseling, a qual foi ampliada em 1989. Esta refinaria era, em 2002, o maior produtor 

deste produto, cuja produção mundial era de 150 kt (YOUNG et al. 2002). 

YOUNG et al. (2002) afirma que o mercado de utilização do DME como 

aerossol estaria estático e não apresentaria potencial de crescimento nos próximos 

anos. Porém, em virtude das pesquisas realizadas, estava sendo configurada a 

possibilidade de utilizar este éter como combustível, o que poderia ser uma 

oportunidade de crescimento da indústria. Novas tecnologias de produção em larga 

escala possibilitariam expandir a produção mundial e favorecer o uso do DME como 

combustível alternativo. 

Há ainda outras formas mais convencionais de produzir o DME, como a 

desidratação do metanol. Conforme indicado por YOUNG et al. (2002), a produção 

industrial ocorreria por meio da seguinte reação exotérmica e em fase gasosa: 

 

2 CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O Reação 3.2 
Metanol                       DME 

 

YOUNG et al. (2002) cita que o DME é um produto relativamente não-

tóxico e não-carcinogênico. Assim como o metanol, o DME não consta na IARC 

(2013), o que indica não ser classificado perante esta entidade. Essa informação foi 

confirmada pela GPC (2011) e pela SIGMA-ALDRICH (2013), bem como a não-

classificação perante a NTP, a OSHA e a REACH. 
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Conforme SIGMA-ALDRICH (2013), a classificação GHS o produto é 

extremamente inflamável (H220) e, por conter gás pressurizado, existe o risco de 

explosão (H280). Em comparação à classificação do metanol e do MTBE, verifica-se 

que, apesar de ser mais crítico em relação à inflamabilidade (o que se explica pela 

maior pressão de vapor, tal como o GLP), o DME é um produto com menos potencial 

de provocar impactos à saúde humana. Para o DME a classificação GHS apresenta 

maior preocupação em relação à segurança do que à toxicidade (H220 e H280), 

enquanto que para o MTBE (menos tóxico que o metanol) a classificação atenta 

acerca de irritação cutânea (H315) – MERCK (2013b).  

Acerca da inflamabilidade, pode ser constatado pelas fichas de segurança 

(MERCK 2013b, SIGMA-ALDRICH 2013) que o DME apresenta pressão de vapor de 

5.333 hPa e o MTBE é 268 hPa a 20°C. Com relação à faixa de explosividade, o 

MTBE tem limites entre 1,5 e 8,5% v/v, enquanto que o DME tem em 3,4 e 27% v/v. 

Neste ponto, conforme LIQUIGAS (2013) o GLP apresenta tais limites entre 1,9 e 

9,5% v/v e conforme BR (2012b) o gás natural veicular (GNV) entre 6,5 e 17% v/v.  

Ou seja, entre o MTBE e o metanol, o DME seria o mais propenso para 

uso por questão de toxicidade.  As preocupações de segurança se justificam, inclusive 

quando se compara ao GLP, produto comumente utilizado na indústria do petróleo, 

visto a faixa de explosividade do DME ser muito mais ampla do maior que a do GLP 

ou do GNV. Por outro lado, o limite inferior do DME até seria maior que o do GLP, 

porém inferior ao do GNV. 

Outro ponto importante se refere à solubilidade e água. O MTBE apresenta 

concentração de saturação em 42 g/L (20°C) e o DME em 353 g/L (24°C). Apesar da 

diferença de temperatura, o DME mostra-se mais solúvel e, assim, poderia ser até 

mais prejudicial aos lençóis freáticos que o MTBE. Contudo, deve-se se somar a este 

critério a questão da degradabilidade, a qual é indicada para o DME como sendo não 

prontamente biodegradável (exposição aeróbica em 28 dias) – SIGMA-ALDRICH 

(2013). O MTBE também apresenta problemas quanto à biodegradabilidade (NADIM 

et al. 2001). Neste quesito, então, o DME, aparentemente, seria pior decorrente da 

maior solubilidade. 

Contudo, por ser semelhante ao GLP, o armazenamento do DME é mais 

crítico (vasos de pressão) e, dessa forma, a preocupação quanto à segurança faz com 

que o potencial de contaminação por derramamento deste frente ao MTBE, que é 

líquido, provavelmente deve ser muito menor. Tem-se, então, uma possível vantagem 

do DME.  

Em relação à utilização do DME, SILLS et al. (2012) comenta acerca de 

estudos que o indicam como uma alternativa amigável em relação ao meio-ambiente. 



85 

Sua utilização poderia englobar a geração de energia elétrica, cocção doméstica, 

mobilidade ou intermediário químico, esta última fora do âmbito do segmento de 

energia. Acerca da aplicação do DME como combustível, o autor comenta que o 

mesmo foi introduzido em 1995 por diversas publicações. 

Dentre os possíveis usos do DME, destacam-se: 

a) Substituição do óleo diesel (LIMA NETO 2009, SILLS et al. 2012): 

haveria vantagens ambientais nesse sentido, onde se incluem, 

inclusive, o atendimento dos limites mais restritivos da Califórnia (Ultra 

Low Emission Vehicle - ULEV). Contudo, devem-se levar em 

consideração as dificuldades em substituir um derivado de petróleo 

líquido com uma infraestrutura estabelecida em anos por um substituto 

pressurizado e que exige maior segurança operacional. Ainda, é 

interessante comentar que um esforço da indústria automotiva 

também seria necessário, visto que para utilizar o DME os veículos 

precisariam ser dedicados, flex fuel ou convertidos. A Volvo, em 

parceria com a Oberon Fuels, está investindo na produção de veículos 

aptos a utilizar o DME, cujo mercado alvo seria a Califórnia; 

b) Substituição parcial do GLP (SILLS et al. 2012): outra oportunidade no 

segmento de energia para o DME, em virtude da similaridade entre os 

dois produtos, tal como ocorre para o biodiesel ou o etanol anidro 

combustível. Ou seja, poderia ser composta uma mistura junto ao 

GLP, de forma a diminuir a quantidade demandada deste derivado do 

petróleo. Há demonstrações que indicam ser possível uma mistura 

com teor de 20% v/v do DME no GLP, visto não terem sido detectados 

impactos quando da utilização doméstica do mesmo para cocção. 

Concentrações maiores, todavia, requerem equipamentos produzidos 

com materiais poliméricos mais resistentes; 

c) Substituição do gás natural para geração de energia elétrica (SILLS et 

al. 2012): são citados estudos efetuados pela Amoco em parceria com 

a GE e a japonesa EPDC para a utilização do DME em turbinas para 

geração de eletricidade. O resultado mostrou um aumento na 

eficiência e as mesmas emissões do gás natural. Inclusive, existem 

turbinas com garantia para uso de DME. 

 

LIMA NETO (2009) apresenta similaridades entre algumas características 

físico-químicas do DME e de outros combustíveis. Constam na Tabela 3.7 algumas 

propriedades comparativas entre o DME e outros combustíveis. 
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Tabela 3.7 – Propriedades do DME comparadas com alguns combustíveis 

Fonte: Adaptado de LIMA NETO (2009) 

Características DME GLP 
Gás natural 
Seco (GNV) 

Óleo diesel 

Índice de Cetano 55 a 60 5 0 40 a 55 

Poder calorífico (kcal/kg) 6.900 11.100*1 8.800*1 10.100*1 

Temperatura de ignição (°C) 226*2 470 482 a 632*4 250 

Limite de explosividade (% 
v/v) 3,4 a 27*2 1,9 a 9,5*3 6,5 a 17*4 0,6 a 6,5 

Temperatura de ebulição (°C) -24,8*2 -42*5 -161,4*4 180 a 370 

*1 EPE (2013). 

*2 SIGMA-ALDRICH (2013) 

*3 LIQUIGAS (2013) 

*4 BR (2012b) 

*5 propano (LIMA NETO 2009) 

 

A questão da explosividade já foi abordada anteriormente. Com relação ao 

número de cetano e da temperatura de ignição, itens destacados por LIMA NETO 

(2009), o DME teria propriedades mais próximas do óleo diesel do que o GLP ou o gás 

natural.  

SILLS et al. (2012) indica que o interesse pelo DME tem ampliado 

internacionalmente desde 2001. Várias entidades internacionais têm sido formadas 

desde então, tais como a International DME Association (IDA), o Japan DME Forum 

(JDF), Korea DME Forum (KDF) e a China DME Association (CDA). Verifica-se que 

todas as listadas se encontram no mercado asiático. 

A China tem se estabelecido como o principal produtor e consumidor do 

DME. Em 2010 o autor indica que 50% da produção chinesa de metanol foi utilizada 

no mercado de combustíveis, dos quais constam o uso de metanol puro, de MTBE e 

de DME. Do quantitativo de DME produzido, mais de 90% é misturado com GLP para 

uso em cocção. Além da China, outros mercados como a Coréia do Sul, o Egito, a 

Indonésia, a Índia e o Vietnã tem interesse na utilização de DME puro ou como 

mistura. O autor cita que estão previstas a construção de plantas em várias 

localidades (Oriente Médio e Ásia-Pacífico), as quais poderão atingir ao todo 

quantidade além de 1.500 kt. Na Europa tem-se o planejamento para construir quatro 

plantas de 100 kt de bio-DME. 



87 

LIMA NETO (2009) comenta que a Rússia pretende instalar unidades de 

produção de combustíveis líquidos (gas-to-liquid – GTL) ou DME nas proximidades de 

suas reservas de gás, visto evitar gasto com a compressão e movimentação em dutos 

deste produto. 

SILLS et al. (2012) aponta que na China a capacidade instalada de DME 

cresceu muito nos últimos anos: 1.000 kt em 2007 e 9.000 kt em 2011 (números 

aproximados) – crescimento de 1,7% a.a., o que se deu devido aos recentes 

investimentos de empresas chinesas alocados neste período. Contudo, apesar desta 

expansão, a produção não acompanhou no mesmo ritmo. Segundo este autor, a 

capacidade útil era próxima de 100% em 2007 e atingiu um valor de 33% em 2009 

(aprox.. 3.000 kt). A previsão é que nos próximos anos a capacidade instalada chinesa 

permaneça próxima da atual e a demanda cresça para atingir uma capacidade útil 

entre 40 e 60% em 2015. 

LIMA NETO (2009) indica que grande parte do interesse chinês pelo DME 

é a possibilidade de utilizar as reservas de carvão do país para gasificar, produzir 

metanol e, em seguida, o DME. Isso permite a produção local de um insumo capaz de 

substituir o GLP e, assim, favorecer a segurança energética do país. No caso da 

Coréia do Norte e do Japão a motivação é decorrente das menores emissões 

proporcionadas pelo DME. 

Várias empresas da indústria automobilística chinesa tem buscado efetuar 

pesquisas no âmbito de produzir veículos do ciclo Diesel movidos a DME. Sills et al. 

(2012) apresenta que em Xangai já existem ônibus experimentais movidos a DME no 

transporte público. A primeira motivação para uso do DME são os limites de emissões 

mais restritivos de alguns mercados. Cita-se a Tabela 3.8 que consta a comparação 

entre alguns limites de emissão e os resultados obtidos para o DME. 

A indústria automotiva chinesa tem procurado ampliar a utilização veicular 

do DME. Verificam-se muitos estudos publicados no âmbito da SAE International que 

buscam esta utilização como os de JIAN et al. (2013), TAKASHI et al. (2012) e 

NARANKHUU (2012).  

ZHU et al. (2012) apresenta um estudo no qual as emissões do DME e do 

óleo diesel são comparadas. Neste estudo, foi utilizado um aparato experimental com 

dois cilindros de ignição por compressão que foi adaptado para usar DME. Como 

resultado verificou-se que o uso do DME reduziu as concentrações no exausto de 

NOX. No caso do monóxido de carbono, verificou-se que em menores rotações o óleo 

diesel apresenta maior concentração no exausto, enquanto que em rotações maiores 

as emissões seriam equivalentes. Outro poluente estudado foi o aldeído, onde se 

obteve emissões de mesmas concentrações que o óleo diesel ou maiores. Esse 
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estudo mostra que as menores emissões do DME são dependentes da carga do motor 

e do poluente a ser testado. Porém, foi utilizado um motor antigo adaptado. Motores 

novos produzidos para utilizar o DME devem ter de fato melhores resultados. 

 

Tabela 3.8 – Emissões do DME e alguns limites regulamentados em g/kWh 

Fonte: Adaptado de SILLS et al. (2012) 

Regulamentação NOX CO Hidrocarbonetos 
Material 

Particulado 

Europa (Euro VI) – para 2013 0,4 1,5 0,13 0,01 

EUA – 2010 0,27 20,8 0,19 0,01 

DME (experimental) 0,11 0,21 0,12 0,001 

 

Com relação à normalização internacional, cita-se a necessidade do 

estabelecimento de especificações referentes ao DME. A ISO, por meio do SC 4 

(Subcommitte 4 for Classification and Specifications) do TC 28 (Technical Committe 28 

for Petroleum Products and Lubricants), tem trabalhado no sentido de promover uma 

especificação para o produto, por meio do Draft International Standard (DIS) nº 16861 

(ISO 2013).  A votação foi encerrada em agosto de 2013 e a minuta seguirá agora 

para aprovação dentro do TC 28. Além da ISO, a ASTM também tem procurado 

desenvolver trabalhos no âmbito do estabelecimento de uma especificação para o 

DME. As discussões têm sido conduzidas no âmbito do Subcomitê D02.H0 (Liquefied 

Petroleum Gas) do Comitê Técnico D02 (Petroleum Products, Liquid Fuels, and 

Lubricants) dentro do Grupo de Trabalho nº 38123. A proposta encontra-se em 

votação no Comitê D02 e, se aprovada, será publicada como norma. Essas ações 

mostram que o DME tem tido interesse crescente não só nos países da Ásia-Pacífico, 

porém também na Europa e nos Estados Unidos. 

Entre as características indicadas como importantes para o DME são o 

teor de metanol, metil-formato, água e resíduo por evaporação (SILLS et al. 2012), os 

quais seriam contaminantes do processo de produção. Como indicado anteriormente, 

a rota convencional (1ª geração) de obtenção do DME é a desidratação do metanol. A 

obtenção direta do DME a partir do gás de síntese é considerada como de 2ª geração. 

Há, ainda, rotas que visam obter o DME direto do gás natural, a qual é considerada de 

3ª geração. 

No mercado brasileiro, a produção de DME a partir da desidratação do 

metanol pode apresentar dificuldades, visto a dependência de metanol importado. No 



89 

caso de haver uma maior produção brasileira desta matéria-prima, o que sugere a rota 

indicada neste trabalho, pode ser que se tenha uma situação diferenciada. 

 

3.4 Resumo e Conclusão 

 

Diante do conceito de gateway, apresentado no tópico 3.1, verifica-se que 

o metanol pode ser considerado um ponto de convergência entre diversas rotas de 

obtenção e várias aplicações na indústria química e da energia. Esta é uma estrutura 

interessante do ponto de vista da adequação do mercado frente às incertezas 

decorrentes de fatores como as mudanças climáticas, variação nas cotações de 

commodities, menor acesso aos recursos renováveis, entre outros. Em um cenário de 

incertezas, a flexibilidade de rotas produtivas trazida pelo formato de gateway 

possibilita ao mercado adequar-se de forma mais eficiente às necessidades do 

momento e, assim, reduzir os riscos.  

Essa característica do metanol foi um dos motivadores da escolha deste 

insumo para a produção integrada ao hidrogênio. Quando uma das destinações deste 

encontra-se em dificuldades devido a uma dada conjuntura de mercado, outra pode 

atender às necessidades do produtor e, dessa forma, suprir a carência da anterior. 

Essa versatilidade é um ponto forte da indústria do metanol e permitiria ao refinador 

um cenário de menor risco perante da produção integrada. Com o aumento das 

ramificações da metanol-química nas proximidades das refinarias, essa vantagem se 

ampliaria. 

Outro ponto considerado é a conjuntura atual do mercado internacional de 

metanol, de modo a visualizar o papel do refinador neste contexto, quando da 

produção de metanol em suas facilidades, o que foi contextualizado no tópico 3.2. 

Nota-se na Tabela 3.1, que nos últimos 5 (cinco) anos a produção e a 

capacidade instalada do insumo apresentaram forte expansão (+9,9 e +11,0 %a.a.). 

Em comparação, a produção de petróleo entre 2008 e 2012, segundo ANP (2013a), foi 

de 0,96 %a.a., o que demonstra a importância internacional do metanol. 

Adicionalmente, verifica-se uma significativa capacidade ociosa (entre 65 e 68 %), que 

se dá por características específicas do mercado chinês. 

Nesta Tabela 3.1 observa-se que a indústria química é a principal vocação 

do metanol (participação estimada de 63,3 % em 2013). Todavia, percebe-se uma 

presença cada vez maior deste insumo no segmento de energia, estimada em 36,7 % 

em 2013, devido aos países asiáticos. 
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Essa ampliação da demanda de metanol como insumo energético, ou 

percursor de um, como o MTBE, se dá, principalmente, pela atual conjuntura da Ásia. 

As novas legislações ambientais dos países desta região têm motivado a adição de 

oxigenados à gasolina automotiva como forma de redução das emissões de poluentes 

locais nos grandes centros urbanos. Como o acesso, hoje, destes mercados ao 

bioetanol é dificultado, pela menor oferta do produto, o metanol torna-se uma opção a 

ser adotada nestes casos, seja na forma de mistura direta com a gasolina automotiva 

ou sob a forma de MTBE. Esta tem sido uma das principais destinações do metanol 

produzido no mundo e é considerada bastante promissora para os próximos anos. 

Contudo, o mercado asiático não se destaca somente pelo uso no 

segmento de energia, porém, em decorrência do crescimento econômico acelerado, a 

indústria química desta região mostra-se uma das maiores demandantes mundiais do 

insumo. Em 2013, a demanda da Ásia por metanol representou 67% da mundial e a 

expectativa é de que a mesma seja 70% em 2016. Tem-se, assim, um mercado em 

potencial para destinação de um possível excedente de metanol produzido no Brasil, 

no caso de haver a produção integrada junto às UGH. 

Ademais, a análise do mercado nacional de metanol também foi efetuada 

como forma de se obter o potencial da produção interna deste insumo, o que se daria 

no âmbito do parque de refino conforme a alternativa de produção integrada. 

A demanda brasileira de metanol foi estimada, no tópico 3.2.4, em 953 kt 

em 2013. Esse quantitativo foi atendido por uma produção estimada de 206 kt e uma 

importação líquida de 747 kt (Tabela 3.5). Assim, embora o Brasil não seja um dos 

principais importadores de metanol, o país tem sido dependente das importações 

deste insumo nos últimos anos. Dessa forma, tem-se uma oportunidade doméstica de 

utilização do metanol se este fosse produzido nas UGH. Destaca-se, ainda, que as 

motivações atuais da indústria brasileira em utilizar este insumo químico são 

reduzidas, dado a dependência externa. No caso da produção integrada com 

hidrogênio, pode-se haver um excedente do produto e, consequentemente, alavancar 

a metanol-química no país. 

Esta estimativa de demanda para 2013 mostra que, em uma abordagem 

mais conservadora, a instalação de uma planta produtora de metanol de 800 kt/a 

(porte médio quando comparada à produção mundial), esta seria suficiente para 

atender as importações brasileiras do produto. Neste caso o país teria uma economia 

de US$ 332 milhões na balança comercial, visto que este foi o custo FOB com a 

importação do insumo em 2013. Se considerar o período entre 2008 e 2013 o Brasil 
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teve um dispêndio superior a US$ 1,2 bilhões com a importação de metanol. Ressalta-

se, ainda, o crescimento de +9,9 %a.a. do custo FOB (US$/t) do metanol importado 

pelo Brasil entre 1998 e 2013.  

Ademais, se considerar um investimento adicional, pode ser construída 

uma planta com capacidade de 1.000 kt/a no Brasil (porte médio-alto no cenário 

mundial) pode-se reduzir as importações e substituir em parte as plantas atuais 

(antigas e menos competitivas) de produção do país, bem como ter um excedente 

para atender uma expansão de curto prazo do mercado. 

No caso de haver um investimento mais significativo no setor, se 

considerar uma abordagem mais arrojada, uma capacidade instalada nacional superior 

a 1.000 kt/a pode ser atingida por mais de uma planta construída no país, o que 

permitiria um excedente deste produto capaz de inverter a posição de importador para 

exportador. Neste caso, ao invés de se ter um dispêndio no mercado de metanol, ter-

se-ia uma receita advinda da exportação do insumo ou de seus derivados. Nesse 

contexto, o crescimento da demanda asiática mostra-se um incentivo a se buscar uma 

maior produção integrada com o hidrorrefino. 

Neste estudo, quatro utilizações do metanol no segmento de energia foram 

abordadas: a produção de biodiesel, o uso misturado à gasolina, o MTBE e o DME. 

Com relação à produção de biodiesel, tem-se que a razão metanol consumido por 

biodiesel produzido pelas unidades brasileiras se aproxima de um limite no 

aprendizado tecnológico (Figura 3.20), onde o ganho de eficiência exigirá um esforço 

tecnológico cada vez maior. Dessa forma, um aumento no teor de biodiesel no óleo 

diesel demandaria um consumo maior de metanol por parte desta indústria e, como 

efeito, um aumento nas importações do produto. 

Com relação ao uso do metanol diretamente na gasolina ou de seu 

derivado, o MTBE, o mercado nacional não se apresenta potencial, visto o Brasil ser 

um dos mais eficientes produtores mundiais de bioetanol. No caso, este substituto do 

metanol como oxigenado é mais vantajoso em termos ambientais e operacionais e tem 

sido usado no país há décadas com sucesso. Contudo, como descrito acima, o 

mercado asiático tem demandado grande quantidade de metanol no segmento de 

energia, o que pode ser uma destinação potencial para o metanol produzido junto ao 

hidrogênio nas refinarias nacionais. 

Na Figura 3.25 se verifica que o Brasil em 2013 exportou quantidade 

inferior a 10% do MTBE da verificada em 2003. Embora o cenário internacional 

demonstre haver demanda para este oxigenado e o país ter facilidades de produção 
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do mesmo, a dependência internacional de metanol, seu percursor, a um custo alto 

compromete o desenvolvimento desta indústria no país. Com a produção de metanol 

nas refinarias, onde também se obtém o isobutano, produzir MTBE seria mais 

vantajoso quando comparado ao contexto atual e poderia atrair investimentos com 

foco na exportação. 

Adicionalmente, foi verificado o mercado internacional de DME. Trata-se 

de um insumo também derivado do metanol e que tem sido bastante estudado por 

Estados Unidos, Europa e China para uso como combustível em motores de ignição 

por compressão de baixíssimas emissões. Trata-se de uma nova fronteira tecnológica 

da indústria automotiva que tem recebido investimentos, mas que fica prejudicada no 

contexto brasileiro pela dependência do metanol importado. 

Em alinhamento ao que foi apresentado neste tópico, pode-se concluir que 

existem oportunidades de destinação para o metanol no contexto internacional ou 

nacional, seja na indústria química ou no segmento de energia; o que se mostra um 

atrativo para a instalação de uma ou mais plantas de metanol no país. 

Em especial destaca-se a possibilidade de exportação de metanol ou 

derivados para a Ásia, que é hoje o principal polo consumidor e provavelmente 

ampliará, nos próximos anos, sua participação na demanda mundial deste insumo. 

Adicionalmente, no mercado interno, tem-se a necessidade de reduzir o dispêndio com 

as importações de metanol, favorecendo a balança comercial, e uma possível 

ampliação do consumo para a produção de biodiesel diante de um maior teor deste no 

óleo diesel. 
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CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TEÓRICO PARA A 

PRODUÇÃO ASSOCIADA DE HIDROGÊNIO E METANOL 

 

Como detalhado nos Capítulos 1 e 2 deste trabalho, nas últimas décadas tem 

se verificado uma tendência de crescimento das emissões de GEE por parte do 

segmento de refino de petróleo a nível mundial, visto a recente necessidade de 

aumento da complexidade de suas unidades. Dentre os motivadores desta questão 

destacam-se duas situações: as legislações ambientais mais severas que demandam 

combustíveis com qualidade mais rígida e o processamento cada vez mais comum de 

cargas com menor grau API e maior teor de enxofre como forma de reduzir os custos. 

Pode-se dizer que o refino de petróleo, atualmente, encara um trade off entre 

emissões locais e emissões globais, que também pode ser denominado como o 

“paradoxo do refino” (JOHANSSON et al. 2012, SZKLO e SCHAEFFER 2007). À 

proporção que as emissões locais tornam-se mais restritas, as emissões de GEE no 

setor petróleo tendem a se intensificar. 

As emissões do refino de petróleo decorrem de quatro fontes principais, 

dentre as quais se encontra o hidrorrefino e sua respectiva geração de hidrogênio. 

Nesse sentido, o estudo proposto visa efetuar uma avaliação da mitigação das 

emissões de carbono nas unidades de geração de hidrogênio por meio da produção 

de metanol como coproduto no escopo do parque de refino brasileiro. 

Uma vez que o refino brasileiro se encontra diante da necessidade de ampliar 

significativamente seu hidrorrefino, em virtude do atendimento da demanda de óleo 

diesel e gasolina de baixíssimo teor de enxofre, haveria uma oportunidade de avaliar a 

inserção desta nova opção tecnológica nas refinarias do país. Para tal, torna-se 

necessária  a determinação do potencial teórico da produção integrada de hidrogênio 

e metanol no hidrorrefino brasileiro, considerando a expansão de médio prazo da 

demanda por hidrogênio, que define a capacidade associada de metanol. 

 

4.1 Determinação do potencial teórico 

 

Assim, este Capítulo busca avaliar o potencial teórico de produção associada 

de H2 e CH3OH no hidrorrefino. Para efetuar esta avaliação foram consideradas três 

etapas: 

a) verificação do perfil de hidrorrefino do país, por meio do levantamento 

das unidades de hidrodessulfurização, hidrotratamento, 

hidrocraqueamento e geração de hidrogênio no parque de refino de curto 
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prazo (2013 a 2018), bem como as ampliações previstas para o médio 

prazo (2019 a 2023); 

b) determinação da demanda de hidrogênio com base nos dados 

compilados no estudo da alínea (a), com distinção entre o curto e o 

médio prazo (capacidade instalada e estimativa futura); 

c) quantificação do potencial teórico de produção de metanol com base na 

demanda de hidrogênio calculada na alínea anterior. 

 

As etapas consideradas constam respectivamente nos tópicos 4.1.1, 4.1.2 e 
4.1.3. 

 

4.1.1 Perfil do hidrorrefino das refinarias nacionais 

 

Para determinar a demanda de hidrogênio no parque de refino brasileiro, com 

e sem as expansões de médio prazo, foi efetuado um levantamento inicial do perfil do 

hidrorrefino das refinarias nacionais. Visando conhecer a ampliação prevista, foram 

consideradas as capacidades instaladas apresentadas por BONFÁ (2010). O médio 

prazo se alinha razoavelmente com o ano considerado pelo autor em referência, 

principalmente no caso de adiamento da construção das novas refinarias. 

BONFÁ (2010) descreve as capacidades máximas de processamento para 

cada refinaria do território nacional, em m³/d, discriminadas por tipo de unidade de 

hidrotratamento, a saber: de naftas (HDT N), de gasolinas (HDT G), de querosenes 

(HDT Q), de diesel (HDT D) e de instáveis (HDT I). 

Cabe ressaltar que as unidades de hidrodessulfurização, hidroaromatização, 

hidrodesnitrogenação, bem como de hidrogenação de oxigenados, são consideradas 

no termo hidrotratamento, a exemplo do efetuado por BONFÁ (2010). Por isso, 

doravante somente serão abordadas os seguintes termos: HDT, HCC e UGH. 

Outro autor que detalha as capacidades instaladas do parque de refino 

nacional é CORRÊA (2009). Nesta referência a estrutura de cada refinaria do país é 

apresentada junto com a cronologia de alterações sofridas ao longo dos anos. 

As informações trazidas pelos autores supracitados precisaram ser 

atualizadas para o ano de 2013. Com o intuito de atualizar tais dados, foram 

consultadas autorizações expedidas pela ANP para a atividade de refino de petróleo. 

Metodologia semelhante foi utilizada por CORRÊA (2009). Com relação às expansões 

de UGH ainda não autorizadas pela ANP, foram utilizados fatores que representem, na 

média, valores típicos do consumo deste gás para cada tipo de carga: naftas, 
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destilados médios, gasóleos ou correntes residuais. A aplicação destes fatores ocorreu 

sobre as capacidades de processamento de HDT apontadas por BONFÁ (2010). 

Na Tabela 4.1, verificam-se os fatores de consumo de hidrogênio, 

discriminado por tipo de carga, conforme apresentados por BRASIL et al. (2012) e 

EIPPCB (2013). 

 

Tabela 4.1 – Fatores volumétricos de consumo de hidrogênio por tipo de carga 

Fonte: Elaboração própria a partir de EIPPCB (2013) e BRASIL et al. (2012) 

Tipo de carga 

Demanda de hidrogênio 
(Nm³Hidrogênio/m³processado) 

Equivalência 
com a Tabela 

4.2 
EIPPCB (2013) BRASIL et al. (2012) 

Naftas 50 60 HDT N e HDT 
G 

Querosene - 80 HDT Q 

Diesel - 140 HDT D 

Destilados médios 135 - HDT Q e HDT 
D 

Gasóleos leves 170 - HDT I 

Gasóleos de vácuo - 210 HDT I 

Gasóleos pesados 337 - - 

Cargas residuais 300 > 525 - 
 

Por meio da Tabela 4.1 pode-se verificar que, os destilados médios e o diesel 

são os que apresentam a menor diferença entre as duas fontes: 4%. Para as naftas e 

os gasóleos (leves e de vácuo), tem-se a maior diferença: aproximadamente 20%. 

Como se pode constatar na Figura 4.1, o HDT I é aquele mais empregado no Brasil, 

visto a qualidade do petróleo processado no país. Como EIPPCB (2013) é uma 

literatura europeia e BRASIL et al. (2012) é brasileira, provavelmente a segunda está 

mais adequada ao parque nacional de refino e, por isso,  esta foi escolhida para este 

estudo. 

Nota-se que os fatores de consumo de hidrogênio de BRASIL et al. (2012) 

são maiores do que aqueles apresentados por EIPPCB (2013). Isso pode ser 

decorrente do fato de o petróleo nacional ser, em sua maioria, pesado (ver Figura 4.3). 

É possível que este fator influencie as condições operacionais do hidrorrefino brasileiro 

frente a outros parques de refino como, por exemplo, o europeu. Deve-se considerar 

que petróleos mais pesados têm, na média, maiores teores de nitrogênio e aromáticos, 

o que pode influenciar nesta maior demanda de hidrogênio por carga processada. 

Com relação à determinação do hidrogênio a ser consumido nas unidades de 

HCC, não se poderia utilizar os mesmos aplicados ao HDT, visto serem unidades com 

condições e objetivos muito diferentes entre si. Optou-se, então, por buscar na 
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literatura um fator volumétrico semelhante que pudesse ser adotado. Adotou-se o fator 

de consumo de hidrogênio apresentado por FAHIM et al. (2012). 

Conforme indicado pelo autor, a quantidade de hidrogênio aumenta com a 

severidade do reator (condição confirmada por BRASIL et al. 2012 e EIPPCB 2013). 

Assim, tem-se que o HCC, quando considerado brando, consome até 1,5% de 

hidrogênio (fator de severidade que considera a massa de hidrogênio por massa de 

carga). Quando se tratar de unidades convencionais de HCC, FAHIM et al. (2012) 

reporta um fator entre 1,5 e 3% (m/m). Por fim, para cargas altamente aromáticas, foi 

indicada a utilização do HCC de alta severidade, com 4% (m/m). 

Entendeu-se que o fator de 3% (m/m) para o HCC convencional seria 

suficiente neste estudo, visto ser um valor intermediário. Ainda, isso permitiria uma 

visão mais conservadora e evitaria sobrestimar a demanda de hidrogênio e, 

consecutivamente, de metanol. 

Contudo, o fator apontado por FAHIM et al. (2012) é mássico e não 

volumétrico, como ocorre com as cargas das unidades de HDT utilizadas (Tabela 4.2), 

o que exige calcular um fator volumétrico. Para isso, seria necessário utilizar as 

massas específicas da carga e do hidrogênio. 

Como massa específica da carga foi considerada aquela apresentada pela 

EPE (2013) para o óleo combustível: 1.000 kg/m³. Uma vez que a carga do HCC pode 

ser o gasóleo de vácuo (BRASIL et al. 2012, FAHIM et al. 2012), esta consideração foi 

adotada. 

Para o hidrogênio, a massa específica foi obtida por meio da base de dados 

do NIST (2013), a qual foi de 89,174 g/m³ (CNTP: 0ºC e 101.325 kPa, conforme 

BRASIL et al. 2012). 

Considerando-se estas massas específicas, o fator volumétrico de consumo 

de hidrogênio por carga no HCC obtido foi de 336,42 Nm³hidrogênio/m³carga; que se mostra 

bem superior ao apresentado na Tabela 4.1 para o HDT de gasóleos. 

Segue, na Tabela 4.2, o consolidado dos dados apresentados por BONFÁ 

(2010), CORRÊA (2009) e pelas autorizações da ANP para as capacidades de 

processamento das unidades de HDT, HCC e UGH do país, discriminadas por 

situação: em operação, em construção e previstas. 

Por meio das plantas de HDT indicadas na Tabela 4.2, pode-se verificar que 

grande parte da capacidade instalada prevista por BONFÁ (2010) já está em 

construção ou, até mesmo, em operação. Um ponto importante deve ser comentado 

acerca de tais unidades, visto que, nestes casos, como o projeto já se encontra 

finalizado, a instalação da produção combinada seria como um caso de retrofitting. 
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Tabela 4.2 – Capacidades instaladas das UGH, HDT e HCC por refinaria 

  Fonte: Elaboração própria 

Refinaria Referência Situação 
UGH 

(Nm³/d) 
HDT ou HCC 

(m³/d) 

REFAP 
Aut. ANP nº 

377/2012 
(ANP 2012d) 

Em construção 1.250.000  HDT G: 5.000 
HDT I: 6.000 

Em operação 550.000 HDT I: 5.200 

REPAR 
Aut. ANP nº 

54/2012 
(ANP 2012a) 

Em construção  1.600.000  
HDT N: 3.000 
HDT G: 5.000 
HDT I: 6.000 

Em operação 270.000 HDT D: 6.000 

RPBC 

Aut. ANP nº 
63/2012 

(ANP 2012b) 
Em construção 2.070.000 HDT I: 10.000 

Aut. ANP nº 
427/2007 

(ANP 2007b) 
Em operação - HDT N: 2.600 

HDT G: 6.000 

CORRÊA 
(2009) Em operação 800.000 HDT I: 5.000 

REPLAN 
Aut. ANP nº 

653/2013 
(ANP 2013d) 

Em construção  2.070.000  HDT I: 10.000 

Em operação 2 x 389.220 
(≈1.680.000) 

HDT N: 6.600 
HDT G: 8.800 
HDT I: 12.000 

RECAP 
Aut. ANP nº 

522/2013 
(ANP 2013c) 

Em operação 550.000 HDT G: 2.000 
HDT I: 4.000 

REVAP 

Aut. ANP nº 
476/2012 

(ANP 2012e) 
 

BONFÁ (2010) 
para HDT Q 

Em operação 

1.350.000 
HDT N: 3.500 
HDT G: 7.850 
HDT I: 6.750 

280.000 HDT Q: 6.000 
HDT D: 6.500 

RLAM 
Aut ANP nº 
811/2013 

(ANP 2013e) 
Em operação 

1.100.000 HDT I: 11.000 

260.000 HDT G: 10.200 

REGAP 

Aut ANP nº 
390/2011 

(ANP 2011b) 
Em construção 1.100.000  HDT D/I: 4.500 

Aut ANP 
190/2008 

(ANP 2008c) 
Em operação 330.000 HDT N: 3.300 

HDT G: 4.400 

Aut ANP nº 
20/2002 

(ANP 2002b) 
Em operação 360.000 HDT I: 3.500 
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Refinaria Referência Situação 
UGH 

(Nm³/d) 
HDT ou HCC 

(m³/d) 

CORRÊA 
(2009) e 

BONFÁ (2010) 
Em operação 220.000 

HDT Q: 1.800 
HDT Q/D: 1.800 
HDT D: 2.600 

REDUC 

BONFÁ (2010) Previsão 1.575.000*¹ HDT I: 7.500  

Aut. ANP nº 
347/2007 

(ANP 2007a) 
Em operação - HDT G: 5.000 

Aut. ANP nº 
225/2006 

(ANP 2006) 
Em operação - HDT N: 2.000 

Aut. ANP nº 
95/2004 

(ANP 2004) 
Em operação 550.000 HDT I: 4.000 

CORRÊA 
(2009) Em operação 2 x 71.000 

(142.000) HDT D/Q: 5.000 

REMAN BONFÁ (2010) Previsão 645.000*¹ HDT G: 1.500 
HDT I: 2.500 

RNEST 
Desp. DG ANP 

nº 46/2008 
(ANP 2008a) 

Em construção 2 x 3.000.000 
(6.000.000) 

HDT N: 6.000 
HDT I: 26.000 

COMPERJ 

BONFÁ (2010) Previsão  HDT: 1.894.100*¹ 
HDT N: ~4.950 
HDT Q: ~1.300 
HDT I: ~7.110 

Aut. ANP nº 
217/2011 

(ANP 2011a) 
Em construção 2 x 2.880.000 

(5.760.000)*³ 

HDT N: 5.551 
HDT Q: 2.701 
HDT I: 8.882 
HCC: 9.627 

REPRE I BONFÁ (2010) Previsão HDT: 9.330.000*¹ 
HCC: 9.756.207*² 

HDT N: 12.000 
HDT I: 41.000 
HCC: 29.000 

REPRE II BONFÁ (2010) Previsão HDT: 4.665.000*¹ 
HCC: 4.878.103*² 

HDT N: 6.000 
HDT I: 20.500 
HCC: 14.500 

*¹  Estimativa com base nos fatores de consumo de hidrogênio de BRASIL et al. (2012). 

*²  Estimativa com base no fator de consumo de hidrogênio de FAHIM et al. (2012). 

*³ Estimativa: HDT = 2.521.276 Nm³/d (diferença); HCC = 3.238.724 Nm³/d*². 
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Das refinarias antigas, apenas a REDUC (HDT I) e a REMAN (HDT G e HDT 

I) apresentam previsão de ampliação da capacidade no hidrorrefino. Atualmente, 

praticamente toda a expansão de capacidade considerada por BONFÁ (2010) se 

concentra nas novas refinarias REPRE I, REPRE II e COMPERJ (2º trem de 

processamento), cujos projetos não serão concluídos antes de 2017/2018 (ANP 

2013b). 

Ademais, acerca da classificação das unidades como “em operação”, “em 

construção” e “previstas”, a mesma foi amparada nos tipos de autorização expedidos 

pela ANP, com base no que se segue: 

a) situação “em operação”: nos casos em que a planta foi autorizada por 

uma Autorização para Operação; 

b) situação “em construção”: nos casos em que a planta foi autorizada por 

uma Autorização para Construção”; 

c) situação “prevista”: quando não se verificou autorização da ANP para a 

planta, porém BONFÁ (2010) considera a unidade em 2020. Em virtude 

de possíveis atrasos na construção, considerou-se o ano de 2023 (fim do 

médio prazo). 

 

Acerca dos formatos de autorização da ANP verificados neste trabalho foram 

contemplados três tipos: 

a) Autorização para Construção: a construção, modificação ou ampliação 

de capacidade da planta foi aprovada pela Agência e a obra referente à 

respectiva autorização pode ser iniciada, porém, ao término da obra, a 

unidade ainda não poderá operar (ANP, 2010); 

b) Autorização para Operação: a operação da planta foi aprovada pela 

Agência, visto que foi constado em vistoria o atendimento dos 

requisitos mínimos exigidos pela ANP (ANP, 2010); 

c) Autorização para Construção e Operação: somente verificado em 

autorizações antigas, onde entre as etapas de construção e operação 

não havia necessidade de outorga da ANP. 

 

Acerca das autorizações descritas, foi verificada alguma dificuldade em 

classificar as plantas autorizadas conforme a alínea (c) do parágrafo anterior. Isso 

porque não há publicação indicando que as operações foram iniciadas. Nestes casos, 



100 

o levantamento foi realizado com base em BONFÁ (2010) e CORRÊA (2009), visto 

serem autorizações anteriores ao ano de 2010. 

Todavia, conforme Estudo Temático da ANP (2013b), verifica-se que os 

projetos de algumas unidades estariam sendo reavaliados pela Petrobras. É o caso do 

HDT I da REPLAN e dos dois HDT da REMAN. Assim, existe algum potencial de 

inserção de novas tecnologias, como a produção combinada, nesses casos. 

Uma vez que a Tabela 4.2 traz as unidades de hidrorrefino existentes e 

previstas nas refinarias nacionais, as informações foram consolidadas em um gráfico 

que mostrou o perfil do hidrorrefino nacional no curto prazo (Figura 4.1), ou seja, nos 

próximos 5 (cinco) anos. 

Nesta avaliação não foram consideradas as ampliações de médio prazo, a 

saber: as unidades do COMPERJ consideradas como previstas, as refinarias REPRE I 

e REPRE II, bem como a REMAN (em previsão e com porte muito pequeno). 

Deu-se destaque especial – série “HDT I (incerta)” da Figura 4.1 – às 

ampliações da REPLAN e da REDUC. A primeira por ser alvo de revisão de projeto 

pela Petrobras (ANP 2013b) e a segunda por se tratar de uma previsão. No caso 

específico da REDUC, não há documento público disponível que ratifique esta 

ampliação. Porém, como esta unidade atenderia à expansão de capacidade 

considerada por BONFÁ (2010), a mesma foi considerada como prevista. 

O motivo do destaque se deve ao fato de tais ampliações serem muito 

significativas em termos de quantidade processada, porém ainda seriam incertas. Com 

relação à expansão da REMAN, esta não foi considerada para efeitos da Figura 4.1, 

visto se tratar de uma previsão de capacidade instalada reduzida. 

A Figura 4.1 apresenta os quantitativos processados por refinarias no parque 

de refino nacional, discriminado por tipo de carga. Somente se verifica uma planta de 

HCC, a qual se localiza no COMPERJ e ainda está em construção. Quando este 

iniciar a operação, terá uma participação bem representativa. 

Somando-se as capacidades instaladas da Tabela 4.2, exceto a série “HDT I 

(incerteza)” da Figura 4.1, tem-se um quantitativo de processamento de 241.660 m³/d, 

dos quais 143.400 m³/d constam efetivamente como “em operação” (59,3%). Deste 

total, destacam-se a RNEST (em obras) e a REVAP com mais de 12% da capacidade. 

Na sequência, verificam-se a REPLAN e o COMPERJ (1º trem de processamento) 

com participação entre 11 e 12%. Esses percentuais podem ser obtidos utilizando-se 

os quantitativos da Tabela 4.2. ANP (2013b) informa que os projetos destas refinarias 

terminarão em 2017/2018, o que permitiria inserir novas alternativas tecnológicas 

como a produção combinada. 
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Figura 4.1 – Perfil do hidrorrefino brasileiro no curto prazo 

Fonte: Tabela 4.2 

 

Ainda, conforme verificado, o principal tipo de unidade do hidrorrefino 

brasileiro é o hidrotratamento de instáveis – HDT I. Um cálculo a partir dos números 

consolidados da Tabela 4.2 mostra que o consumo de cargas do HDT I representa 

46,7% da capacidade total do hidrorrefino (241.660 m³/d), sem considerar a série 

“HDT I (incerteza)”, referente à REDUC e REPLAN. Com estes valores a participação 

atinge 50,3%.  

A grande influência desta unidade deve-se a dois fatores: a quantidade de 

resíduo atmosférico do petróleo nacional e a maximização de óleo diesel necessária 

para o mercado brasileiro. Acerca da produção de óleo diesel, BRASIL et al. (2012) 

descreve estas unidade como aquelas que processam misturas de destilados médios 

advindos da destilação atmosférica (gasóleo leve) com cargas denominadas instáveis 

(óleo leve de reciclo ou gasóleo leve de coqueamento retardado), com intuito de 

produzir óleo diesel de baixo ou baixíssimo teor de enxofre (500 ou 10 mg/kg, 

respectivamente).  

Apesar de serem expressivas apenas em algumas refinarias (REVAP, 

REDUC, REGAP e REPAR), as unidades de HDT Q e HDT D são importantes para 

atendimento das especificações do querosene de aviação e do óleo diesel. As 

mesmas foram consideradas na Figura 4.1 como juntas pelo fato de poderem ser 

alternadas entre estes dois produtos, como demonstram, em alguns momentos, os 

números de BONFÁ (2010) e CORRÊA (2009). Contudo, nota-se que as unidades 

existentes foram construídas antes de 2010 e não houve previsão de ampliação para 
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as mesmas, mesmo sendo o óleo diesel um produto importante. Isso se deve pelo fato 

de que o HDT I tem sido preferido nas expansões por se tratar de cargas mais críticas 

como as descritas no parágrafo anterior. 

Um ponto importante tem sido a expansão do hidrotratamento de naftas de 

coque e de craqueamento (HDT N e HDT G). Em 2010, BONFÁ (2010) descreve 

apenas uma pequena unidade de HDT N na REDUC e, pós-2018, constam unidades 

em praticamente todas as refinarias da Figura 4.1. A importância destas unidades se 

deve pelo fato de o coqueamento retardado ter sido ampliado no parque de refino nos 

últimos anos e da gasolina nacional teve seu teor de enxofre reduzido em 1º de janeiro 

de 2014 de 800 mg/kg para 50 mg/kg. 

Com relação ao perfil do hidrorrefino considerado no médio prazo, utilizou-se 

a Tabela 4.2 para se obter a Figura 4.2. Nesta constam todas as unidades, inclusive 

aquelas não consideradas na Figura anterior. Outro ponto é que as unidades 

consideradas como “HDT I (incerteza)” do gráfico anterior foram incluídas no HDT I da 

refinaria. 

 

 
Figura 4.2 – Perfil do hidrorrefino brasileiro no médio prazo 

Fonte: Tabela 4.2 

 

O perfil estimado para o hidrorrefino brasileiro no médio prazo consta na 

Figura 4.2. Nota-se que as previsões de capacidade de HCC nas refinarias REPRE I e 

REPRE II são aproximadamente 3 e 1,5 vezes maiores que a unidade do COMPERJ. 

Isso mostra a importância que estas refinarias terão no hidrorrefino das refinarias 



103 

nacionais, bem como devem ampliar significativamente a demanda de hidrogênio do 

país (ver tópico 4.1.2), quando comparado aos níveis atuais.  

A refinaria REPRE I não se destaca somente pelo HCC, porém pela 

capacidade instalada total de suas unidades de hidrorrefino. Esta será duas vezes a 

das duas refinarias mais próximas (REPRE II e COMPERJ), cuja capacidade será 

30% maior do que a RNEST e a REVAP as maiores da Figura 4.1 (sem considerar a 

série “HDT I (incerteza)”). Isso demonstra o impacto desta gigante no abastecimento 

de combustíveis de baixíssimo teor de enxofre no país, principalmente o óleo diesel, 

bem como no aumento do potencial brasileiro de exportação. 

BONFÁ (2010) quantificou a importâncias destas novas refinarias no 

fornecimento do óleo diesel S10. Segundo o autor, a implantação da carteira de 

investimentos nas refinarias atuais, sem a construção das novas unidades, haveria 

uma perda de 35,4% do volume produzido (configuração da Figura 4.1, sem a RNEST 

e o COMPERJ), o qual não atenderia à especificação mais rígida. Com a partida de 

todas as novas unidades, essa perda se reduzisse a 18,9%. 

Acerca da capacidade instalada total do país, a configuração da Figura 4.2 

permitiria atingir um patamar de quase 400.000 m³/d de correntes processadas. 

Contudo, conforme indicado por ANP (2013b), a finalização dos projetos somente 

ocorrerá entre 2017 e 2018, o que pode postergar a finalização das obras destas 

refinarias para o primeiro quinquênio de 2020. 

Destaca-se, ainda, que o HDT I continuará sendo a principal unidade do 

hidrorrefino brasileiro. Considerando os dados da Tabela 4.2, este tipo de instalação 

ocuparia um espaço de 50,4% na capacidade instalada total de hidrorrefino. Como 

verificado na Figura 4.2, das cinco maiores refinarias, a exceção do COMPERJ, esta 

unidade representaria mais da metade das cargas processadas. Mesmo assim, no 

COMPERJ, a mesma consumiria 40% das cargas. 

 

4.1.1.1 Qualidade do petróleo brasileiro 

 

Conhecer o perfil de petróleo brasileiro é importante para um melhor 

entendimento acerca do hidrorrefino do país. 

Por meio dos dados de produção de petróleo por corrente e bacia sedimentar 

disponível por ANP (2013a), foi possível elaborar a Figura 4.3 com o perfil de petróleos 

produzidos no território brasileiro. Considerou-se a classificação dos petróleos com 

base no grau API, conforme BRASIL et al. (2012). 
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Figura 4.3 – Perfil do petróleo nacional por UF 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANP 2013a, com classificação API de BRASIL et al. 2012 

 

Por meio da Figura 4.3, verifica-se que o Amazonas, a Bahia e o Rio Grande 

Norte apresentam o petróleo de melhor qualidade, com uma base extraleve (Urucu), 

leve (Bahiano mistura) e média (Potiguar mistura), respectivamente. Contudo, estes 

representam apenas uma pequena parte do todo, visto que os Estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo detém 89,4% da produção nacional de petróleo. Dessa forma, 

como a maior parte do óleo proveniente das Bacias de Espírito Santo, Campos e 

Santos encontram-se entre as categorias dos pesados e asfálticos, tem-se que 83,8% 

do petróleo produzido no país apresenta grau API abaixo de 27. Considerando-se uma 

média do grau API ponderada no volume, tem-se um valor para o Brasil de 24,3, ou 

seja, dentro da classificação dos pesados. 

Recentemente, tem-se produzido um petróleo médio no Rio de Janeiro, em 

virtude do óleo proveniente do Pré-Sal (Lula � API = 28,5). Este volume ainda é 

reduzido, mas as previsões futuras são muito promissoras. 

Segundo BRASIL et al. (2012), o petróleo proveniente do campo de 

Barracuda; com grau API próximo ao de Roncador, Marlim-Sul, Marlim-Leste e Espírito 

Santo (os cinco representam 33,4% do petróleo produzido no Brasil); contém quase 

60% de resíduo atmosférico. Se considerar Marlim e Jubarte (mais pesados que os 

anteriores), que representam 14,5% do óleo nacional, tem-se um quantitativo de 

resíduo de aproximadamente 70%. 

O elevado teor de resíduo atmosférico da maioria do óleo produzido no 

território nacional motivou a instalação de unidades de conversão no parque de refino, 

de forma a transformar correntes mais pesadas, com menor valor agregado, em 

derivados médios e leves mais desejados. 
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Assim, conforme relatado por ABADIE (2012) e BONFÁ (2010), das refinarias 

brasileiras 11 apresentam unidades de FCC/RFCC e 6 de coqueamento retardado. 

Uma vez que há muitas correntes originadas destes processos, a presença maciça do 

HDT I se mostra muito oportuna para a produção dos derivados de petróleo exigidos 

pelas especificações nacionais. Isso explica o fato desta unidade ser a que apresenta 

a maior capacidade instalada nas refinarias do país. 

Soma-se a esta descrição o processamento da RNEST, que ainda se 

encontra em construção, no qual o resíduo atmosférico será direcionado direto para o 

coqueamento retardado e demandará uma alta capacidade instalada de HDT I para 

maximizar a produção de óleo diesel (vide Figuras 4.1 e 4.2). 

 

4.1.2 Demanda de hidrogênio e expansão do hidrorrefino 

 

Com base nos dados da Tabela 4.2, que discrimina as unidades em 

operação, em construção e previstas, foram elaboradas a Tabela 4.3 e a Figura 4.4, 

onde a demanda de hidrogênio foi dividida entre as unidades de HDT e HCC. 

 

Tabela 4.3 – Demanda de hidrogênio no parque de refino brasileiro no médio prazo 

Fonte: Tabela 4.2 

Refinarias 

Demanda de Hidrogênio (Nm³/d) 

Part. % Operação Construção Previsão 
TOTAL 

HDT HDT HCC HDT HCC 

RPRE I - - - 9.330.000 9.756.207 19.086.207 31,3 

RPRE II - - - 4.665.000 4.878.103 9.543.103 15,6 

COMPERJ - 2.521.276 3.238.724 1.894.100 - 7.654.100 12,5 

RNEST - 6.000.000 - - - 6.000.000 9,8 

REPLAN 1.680.000 2.070.000 - - - 3.750.000 6,1 

RPBC 800.000 2.070.000 - - - 2.870.000 4,7 

REDUC 692.000 - - 1.575.000 - 2.267.000 3,7 

REGAP 910.000 1.100.000 - - - 2.010.000 3,3 

REPAR 270.000 1.600.000 - - - 1.870.000 3,1 

REFAP 550.000 1.250.000 - - - 1.800.000 2,9 

REVAP 1.630.000 - - - - 1.630.000 2,7 

RLAM 1.360.000 - - - - 1.360.000 2,2 

REMAN - - - 645.000 - 645.000 1,1 

RECAP 550.000 - - - - 550.000 0,9 

TOTAL 8.442.000 16.611.276 3.238.724 18.109.100 14.634.310 61.035.410 100 

Part. % 13,8 27,2 5,3 29,7 24,0 100  
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Figura 4.4 – Demanda de hidrogênio no refino brasileiro 

Fonte: Tabelas 4.2 e 4.3 

 

Por meio da Tabela 4.3 e da Figura 4.4 se constata que, tal como ocorreu 

para a capacidade instalada das unidades de HDT, entre os anos de 2010 e 2013 as 

plantas de UGH necessárias para o atendimento da expansão do hidrorrefino nas 

refinarias antigas praticamente já foram instaladas; ou se encontram em construção, 

ou em operação. Como indicado anteriormente, nestes casos, a inserção da planta 

integrada proposta ficaria, no mínimo, dificultada, visto que a etapa de projeto foi 

finalizada. 

Nesse sentido, considerando a proposta deste tópico em avaliar a demanda 

de hidrogênio do parque de refino brasileiro no curto prazo, estabeleceu-se que neste 

âmbito constariam as refinarias antigas acrescidas da RNEST e do primeiro trem de 

processamento do COMPERJ (unidades em construção). Neste escopo, tem-se uma 

estimativa de 28,3 milhões Nm³/d (979,5 kt/a12). Em termos temporais, pode-se 

entender um horizonte entre 2014 a 2018. 

Esta divisão baseou-se na indicação de que o projeto das refinarias REPRE I, 

REPRE II e do segundo trem de processamento do COMPERJ somente finalizariam 

em 2017 e 2018 (ANP 2013b). 

                                                 
12 Massa específica: 89,174 g/m³ (CNTP: 0ºC e 101.325 kPa); Fator de utilização de 360 dias. 
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Dentro deste escopo identificado como de curto prazo, a princípio, apenas se 

verificaria um potencial de avaliação de implantação da produção integrada de 

hidrogênio e de metanol na REMAN, na REDUC e na REPLAN.  

Na REMAN, estaria prevista a construção das duas primeiras unidades de 

hidrotratamento da refinaria (HDT G e HDT I), o que exigirá a construção de pelo 

menos uma UGH para atendimento da demanda estimada de 645.000 Nm³/d de 

hidrogênio. Conforme Autorização para Operação desta refinaria (ANP 2012c), 

atualmente a mesma apresenta apenas unidades de destilação atmosférica, destilação 

a vácuo e FCC. A instalação dos HDT exigiria, adicionalmente, a UGH e uma URE 

para tratar os gases ácidos, o que aumentaria o projeto. 

Em 2012 o principal escopo desta refinaria foi a produção de óleo diesel 

(32%), nafta (29%), gasolina A (11%) e óleo combustível (11%), o que totaliza 83%. 

CORRÊA (2009) indica que a refinaria processa principalmente o petróleo de Urucu 

que, segundo ANP (2013a), apresenta teor de enxofre médio de 500 mg/kg. BRASIL 

et al. (2012) mostra um perfil do teor de enxofre deste óleo, o qual não varia muito 

mesmo nos destilados médios. Contudo, CORRÊA (2009) informa que a refinaria 

processa, misturado ao óleo de Urucu, petróleos pesados da Bacia de Campos (Figura 

4.3), o que aumentaria o teor de enxofre dos derivados finais. 

Dessa forma, visto as novas especificações de gasolina (teor de enxofre de 

50 mg/kg) e a saída do óleo diesel S1800 do segmento rodoviário (lugar ocupado pelo 

óleo diesel S500), os investimentos em HDT na REMAN serão necessários para que a 

mesma não perca produtividade de gasolina (para a nafta) ou de óleo diesel rodoviário 

(para o óleo combustível ou o óleo diesel marítimo). 

Quanto à REDUC, foi previsto por BONFÁ (2010) a construção de um HDT I 

com 7.500 m³/d, o que consumiria, por estimativa, 1.575.000 Nm³/d de hidrogênio 

(fator de utilização de Brasil et al, 2012, de 210 Nm³/m³ para o gasóleo de vácuo). 

Atualmente, a refinaria apenas possui em seu parque de produção uma capacidade 

instalada de 692.000 Nm³/d deste gás, o que já é utilizado para suprir os HDT 

atualmente existentes que podem processar 16.000 m³/d de carga. Neste estudo, se 

considerou, de forma conservadora, que as UGH atuais atenderiam os HDT que 

operam atualmente, o que pode não acontecer em virtude da necessidade de aumento 

da severidade quando do atendimento do reduzido limite de teor de enxofre do óleo 

diesel S10. Existe alguma possibilidade de a demanda de hidrogênio desta refinaria 

ser maior do que a estimada. 

Outro ponto a se considerar é que, conforme CORRÊA (2009), a REDUC 

processa o petróleo Árabe Leve em conjunto com o óleo nacional (principalmente 

Cabiúnas). As frações diesel e gasóleo do Árabe Leve teriam, respectivamente, 
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15.000 e 20.000 mg/kg de enxofre, na média, o que exige esforço no âmbito do 

hidrorrefino. O óleo de Cabiúnas teria, na média, em torno de 500 mg/kg de enxofre 

nas mesmas frações do anterior (BRASIL et al. 2012). 

Com relação à REPLAN, se encontra em construção uma UGH que, quando 

finalizada, mais que dobrará a capacidade de produção de hidrogênio da refinaria; ao 

adicionar 2.070.000 Nm³/d deste gás aos atuais 1.680.000 Nm³/m³. Com a possível 

revisão do projeto do HDT I (ANP 2013b), existe uma possibilidade de se cogitar a 

integração da produção de metanol nesta UGH. 

Considerando-se este hidrogênio necessário para atender a REMAN, a 

REDUC e a REPLAN, haveria uma estimativa de consumo de 4,3 milhões Nm³/d 

(137,7 kt/a, ou 68,9 Gmol/a). 

Ainda no âmbito das UGH em construção, tem-se destaque as unidades da 

RNEST e do COMPERJ, visto que tais refinarias serão as maiores consumidoras de 

hidrogênio dentro da limitação considerada neste trabalho para o curto prazo na 

produção de hidrogênio. Ambas consumirão quase 12.000.000 Nm³/d, o que seria 

produzido somente com quatro unidades de 2,9 a 3 milhões Nm³/d. Por estarem em 

construção e apresentarem uma capacidade alta de UGH, seriam importantes no 

contexto da planta de metanol integrada. 

Considerando o consumo de hidrogênio da RNEST e COMPERJ neste 

primeiro período, o potencial de 11,8 milhões Nm³/d (377,5 kt/a, ou 188,8 Gmol/a) 

Mesmo com a entrada de funcionamento da RNEST e do COMPERJ, a 

demanda de hidrogênio no curto prazo não se compara àquela necessária para 

atender o médio prazo, entre 2019 a 2023. Com a entrada em operação das refinarias 

REPRE I, REPRE II e o segundo trem de processamento do COMPERJ, a capacidade 

instalada de UGH poderá ser ampliada, conforme estimativa, para 61 milhões Nm³/d 

(1.959,4 kt/a). Ou seja, um crescimento de aproximadamente +115,7% (mais do que 

dobrará a capacidade). 

Ainda que não se considere a possibilidade da produção integrada de 

hidrogênio e metanol no curto prazo (2014 a 2018), tem-se um grande potencial de 

uso da tecnologia no médio prazo (2019 a 2023). O adiamento dos respectivos 

projetos permitiria um tempo adicional da realização de estudos detalhados desta 

metodologia. 

Quanto ao perfil de consumo do hidrogênio no hidrorrefino com a entrada 

desta demanda de médio prazo tem-se: 

• 24% seria demandado pelas unidades de HCC da REPRE I e da 

REPRE II; 
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• 26% pelas HDT previstas na REPRE I, na REPRE II e no COMPERJ 

(2º trem de processamento); 

• 22% pela RNEST e COMPERJ (1º trem de processamento); 

• 31% pelas demais. 

 

Constata-se, assim, o peso do HCC no consumo de hidrogênio. As duas 

unidades sozinhas seriam responsáveis por quase ¼ do consumo nacional em 

hidrorrefino. Outro quase ¼ ficariam com as demais expansões. Dessa forma, tem-se, 

em médio prazo, uma possibilidade de se adotar a produção de metanol na UGH em 

uma produção de hidrogênio de 30,5 milhões Nm³/d (979,9 kt/a, ou 489,9 Gmol/a). 

 

4.1.3 Potencial teórico de produção de metanol e hidrogênio 

 

Conforme verificado no tópico 3.2.4, mais precisamente Tabela 3.6, tem-se 

que 75% do metanol importado no período de 2008 a 2013 entrou no país pelo Porto 

de Paranaguá (Estado do Paraná). Trata-se, portanto, do porto com maior 

movimentação deste produto no território nacional. Na Figura 3.18, constata-se que no 

ano de 2013 o referido porto recebeu 572,1 kt, ou seja, 76% do total de metanol 

verificado neste ano (750,3 kt). 

No caso do Porto de Santos (Estado de São Paulo), segundo porto em 

quantidade importada de metanol, a Figura 3.18 mostra que o mesmo recebeu em 

2013 um quantitativo de 111,7 kt do produto, o que totaliza 15% das importações 

brasileiras. 

Em suma, pode-se afirmar que os Portos de Paranaguá e Santos juntos 

receberam em 2013 uma quantidade de 683,8 kt/a de metanol, o que representa 91% 

das importações brasileiras do produto estimadas para 2013. Uma vez que a distância 

entre estes portos não seria tão grande, poder-se-ia considerar que um único ponto na 

região teria condições de fornecer metanol de forma a atender esta demanda. 

Este ponto poderia ser uma planta de 900 kt/a de metanol (pequena quando 

comparada ao porte internacional: 5,0 kt/d13 ou 1.800 kt/a14) associada à UGH de uma 

refinaria para coprodução junto ao hidrogênio. Na Tabela 3.2 constam diversas plantas 

acima desta capacidade. 

                                                 
13 AASBERG-PETERSEN 2008. 
14 Considerando 360 dias de operação. 
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Esta capacidade instalada atenderia, com folga, não só o metanol importado 

nos portos citados, como também aquele recebido nos Portos de Rio Grande e Aratu 

(66,5 kt, estimado em 2013), totalizando todo o álcool metílico importado pelo Brasil. 

Outra opção seria a instalação de uma planta de metanol associada à UGH 

em uma refinaria externa à região, porém com facilidade de expedição via cabotagem. 

Neste caso, o produto sairia de um determinado porto de destino e para os Portos de 

Paranaguá, Santos, Rio Grande e Aratu, conforme a demanda. O carregamento 

continuaria sendo via modal marítimo, porém com a origem no próprio território 

brasileiro. A partir dos portos de destino, o fluxo logístico seria igual ao que se tem 

hoje, minimizando os custos de infraestrutura. 

Neste caso específico, o custo do metanol na “porta” da refinaria poderia ser 

equiparado ao valor FOB atualmente importado pelo mercado brasileiro (Figuras 3.11 

e 3.16). A este seria acrescido o custo da cabotagem (transporte marítimo) entre o 

porto de origem e o de destino, o qual muito provavelmente é inferior àquele custeado 

hoje para trazer o produto do Chile, de Trinidad e Tobago, da Venezuela ou da Nova 

Zelândia; visto à distância ser muito menor. 

Ademais, deve-se atentar que existe a possibilidade de ser instalada uma 

planta maior do que a proposta anteriormente, no caso de unidades petroquímicas de 

derivados de metanol vierem a ser instaladas ao redor da refinaria ou se a demanda 

de hidrogênio desta for alta. 

Com intuito de verificar a logística associada a esta questão, foi elaborado o 

mapa que consta na Figura 4.5. 

Por meio da Figura 4.5 se verifica os pontos mais importantes para se avaliar 

o potencial teórico de uma refinaria quanto à instalação de uma UGH com produção 

de metanol como coproduto. Considerou-se na Figura somente o Centro-Sul do país, 

em virtude de ser a região atualmente detentora dos principais polos de recebimento 

do metanol importado pelo Brasil: Porto de Paranaguá (76%), Porto de Santos (15%) e 

Porto do Rio Grande (7%). 

Localizam-se nas proximidades dos portos de recebimento de metanol as 

seguintes refinarias: REPAR, RPBC, RECAP, REVAP, REPLAN, REDUC, REFAP e 

REGAP. Ademais, deve-se considerar, ainda, que na avaliação de curto prazo do 

tópico 4.1.2, também foram incluídas a REMAN, a RNEST e o COMPERJ (1º trem de 

processamento). 

Todavia, vale comentar que, embora apresentem boa localização, a RECAP e 

a REVAP já estão com suas expansões em operação, o que dificultaria a instalação da 

planta de metanol quando comparadas às demais. 
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Embora a REPAR, a RPBC, a REFAP e a REGAP sejam consideradas como 

“em construção”, sem haver indicação de reavaliação do projeto (ANP 2013b), estas 

foram consideradas na avaliação. 

 

 
Figura 4.5 – Localização das refinarias, gasodutos e portos de importação de metanol 

Fonte: Adaptado de ANP 2008b; expedição de produto de IBP e ILLOS 2011 

 

A determinação da produção teórica de metanol a partir das expansões de 

hidrorrefino se deu por meio dos volumes das demandas de hidrogênio do tópico 

4.1.2, de um fator de utilização de 360 dias e do volume molar de hidrogênio nas 

CNTP do NIST (2013): 44,587 mol/m³. O primeiro cálculo seria a demanda de 

hidrogênio em fluxo molar para as refinarias listadas no parágrafo anterior. 

Uma vez que a demanda de hidrogênio tenha sido estabelecida em 

quantidade de matéria (mol), tem-se como obter o metanol produzido associado. 

Como indicado no Capítulo 1, a estequiometria utilizada para a produção integrada em 

uma UGH seria de 1 mol de hidrogênio para 1 mol de metanol (1:1) – produção 

equimolar. Nas Reações 4.1 e 4.2 constam as rotas consideradas. 

 

CH4 + H2Ov ↔ CO + 3 H2 ↔ CH3OH + H2 Reação 4.1 
Metano      Vapor             Gás de Síntese            Metanol     Hidrogênio excedente 

CH4 + 2 H2O ↔ CO2 + 4 H2 ↔ CH3OH + H2Ov + H2 Reação 4.2 
Metano       Vapor              Gás de Síntese            Metanol           Vapor     Hidrogênio excedente 
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Vale considerar que esta é uma razão teórica de produção e somente foi 

considerada para a determinação do potencial teórico. As estequiometrias 

consideradas não se aplicam para etano ou mais pesados. 

O metanol possível de ser obtido para atendimento desta demanda de 

hidrogênio acional das refinarias indicadas, o que consta na Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 – Produção teórica de produção de metanol em 

UGH nas refinarias selecionadas 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da Figura 4.6 é possível verificar o potencial teórico de produção de 

metanol em conjunto com o hidrogênio, considerando as expansões recentes do 

hidrorrefino brasileiro. 

Adicionalmente, na Figura 4.6 foram apresentadas linhas que amostram a 

capacidade instalada de metanol considerada internacionalmente. Segundo 

AASBERG-PETERSEN et al. (2008) desde 1996 tem sido verificada a construção de 

plantas de produção de metanol com 2,5 kt/d, enquanto que mais recentemente 

plantas com o dobro desta capacidade (5 kt/d) têm sido construídas. Notam-se nas 

linhas vermelhas duas plantas recentes e de grande capacidade: uma em Trinidad e 

Tobago e outra na Arábia Saudita; respectivamente, a maior e a 10ª maior do mundo. 

Verifica-se que elas se encontram próximas à faixa de 2,5 a 5,0 kt/d (900 a 1.800 kt/a) 

descrita por AASBERG-PETERSEN et al. (2008). Ressalta-se que esta seria apenas 

uma tendência, porém, dependendo do mercado, ainda se verificam plantas sendo 

construídas com capacidades menores do que 2,5 kt/d (IHS 2011). 



113 

Com intuito de realizar uma avaliação menos subjetiva do potencial de cada 

uma das refinarias analisadas, as mesmas foram comparadas com base em 6 

quesitos, os quais seriam: 

Quesito 1: Fornecimento de gás natural, visto ser esta a matéria-prima tanto 

do hidrogênio como do metanol; 

Quesito 2: Capacidade instalada teórica para atendimento das importações 

brasileiras de metanol, o que seria importante diante de já existir 

mercado para o produto em um curto prazo; 

Quesito 3: Localização com relação aos atuais polos de suprimento do 

produto (Paranaguá e Santos), com vistas a manter a logística de 

escoamento do metanol o mais próxima possível da infraestrutura 

atual; 

Quesito 4: Facilidade de transporte do metanol por cabotagem para 

atentimento de outros polos de suprimento do produto por meio do 

transporte aquaviário, mantendo-se a logística no local de 

recebimento o mais próximo possível da atual; 

Quesito 5: Escoamento do produto por poliduto, o que seia importante por 

permitir mais um modal de movimentação do metanol produzido; 

Quesito 6: Situação da planta: em construção ou prevista; sendo a segunda 

opção mais interessante devido à possibilidade de alterações 

mais profundas no projeto inicial; 

 

Com objetivo de dar um caráter quantitativo a esta avaliação, foram atribuídas 

notas de 0 a 2 em função da menor ou maior proximidade ao atendimento destes 

quesitos. Os conceitos foram definidos como bom, regular e ruim, conforme descrito 

na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 – Notas consideradas para avaliação do potencial teórico 

Fonte: Elaboração própria 

Avaliação Descrição Valor atribuído 

Ruim Pior atendimento 0 

Regular Atendimento intermediário 1 

Bom Melhor atendimento 2 

 

Para obtenção do resultado final, foram realizados os somatórios das 

avaliações dadas em cada um dos quesitos por refinaria. O detalhamento das notas 

dadas, pode ser verificado na sequência. Na Tabela 4.5, constam as notas 
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consideradas por refinaria. Vale ressaltar que a avaliação por notas foi efetuada de 

forma comparativa entre as refinarias. No ordenamento elaborado, as refinarias que 

ficaram abaixo da 5º posição foram desconsideradas. 

 

Tabela 4.5 – Avaliação do potencial teórico de produção 

integrada de metanol e hidrogênio por refinaria 

Fonte: Elaboração própria 

Quesitos 
R

E
D

U
C

 

R
P

B
C

 

R
E

P
L

A
N

 

R
E

P
A

R
 

C
O

M
P

E
R

J 

R
E

M
A

N
 

R
N

E
S

T
 

R
E

F
A

P
 

R
E

G
A

P
 

Quesito 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Quesito 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 

Quesito 3 1 2 2 2 1 0 0 2 1 

Quesito 4 2 2 0 1 1 1 1 1 0 

Quesito 5 2 1 2 1 1 0 0 0 0 

Quesito 6 2 0 1 0 0 2 0 0 0 

NOTA FINAL 10 9 9 7 6 5 4 5 3 

POSIÇÂO 1º 2º 3º 4º 5º - - - - 

 

Como resultado tem-se que a ordem decrescente do potencial teórico de 

instalação da produção conjunta de metanol com hidrogênio foi: 

1º REDUC, o melhor potencial teórico motivado, principalmente, por ainda 

não estar em construção, ser um importante polo expedidor de produto e já dispor de 

know how para o transporte de oxigenados em polidutos; 

2º RPBC; 

3º REPLAN; 

4º REPAR, apesar da proximidade do Porto de Paranaguá esta refinaria 

apresentou um potencial mediano; 

5º COMPERJ. 

 

Foram desconsideradas as refinarias que se enquadraram além da quinta 

posição. Seguem-se maiores detalhamentos acerca das notas dadas. 

 

Quesito 1: Fornecimento de gás natural (Figura 4.5). 

O primeiro item a se atentar é o fornecimento de gás natural, a matéria-prima 

do hidrogênio e do metanol. Na Figura 4.5 constam os principais gasodutos na região 
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onde estão as principais refinarias estudadas, o que pode ser visto pelas curvas 

vermelhas. Verifica-se que todas as refinarias que constam na Figura são servidas de 

gasodutos, de forma que dispõem de gás natural oriundo da Bolívia ou das Bacias de 

Campos e Santos. 

Com relação à RNEST, ao COMPERJ e à REMAN, por meio de ANP (2013a) 

verifica-se que estas também possuem fornecimento de gás natural: a primeira é 

atendida pelos gasodutos Pilar-Cabo (GASALP) e Guamaré-Cabo (Nordestão); a 

segunda localiza-se entre Campos e Duque de Caxias, ou seja, na passagem do 

gasoduto Cabiúnas-REDUC (GASDUC) I, II ou III e a terceira seria atendida pelo 

Coari-Manaus. 

Todas as refinarias receberam nota “2” neste quesito. 

 

Quesito 2: Produção de metanol (Figura 4.6). 

Verifica-se na Figura 4.6 que a expansão em hidrorrefino da REMAN e da 

REGAP não atenderia a uma capacidade suficiente para suprir a demanda brasileira 

de metanol. Desta forma considerou-se para as duas a nota “0”. 

A REFAP localiza-se próxima ao porto de Rio Grande e poderia atender à 

demanda suprida por este, o que representa apenas 7% do metanol importado 

mercado brasileiro. Porém, como a nota foi comparativa e sua capacidade não 

atenderia toda a demanda brasileira, esta também recebeu nota “0”. 

A REDUC e a REPAR teriam condições de atender a demanda atual de 

metanol com alguma folga, porém as mesmas não atenderiam no caso de o consumo 

brasileiro de metanol continuar crescendo nas taxas apresentadas nos últimos anos. 

Assim, como se trata de uma capacidade instalada muito próxima da demanda, estas 

receberam comparativamente a nota “1”. 

Para RPBC e REPLAN haveria uma melhor condição de capacidade 

produtiva do que para as refinarias consideradas anteriormente. A expansão do 

hidrorrefino não só permitira atender os 900 kt/a sugeridos no início deste Capítulo, 

como, também, estar dentro da faixa de capacidade instalada atual descrita por 

AASBERG-PETERSEN et al. (2008). Isso motivou considerar para estas refinarias a 

nota “2”. 

Por último, se teria a RNEST e o COMPERJ (1º trem de processamento), as 

quais teriam uma possibilidade de capacidade instalada muito alta. Neste caso, talvez 

fosse mais oportuno utilizar apenas uma parte para produção integrada de metanol, 

neste primeiro momento, até o conhecimento completo da tecnologia. Como ambas 

apresentam apenas duas unidades de UGH com alta capacidade, a utilização de 

somente uma dessas apresentaria um potencial teórico maior do que o das anteriores 
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e quase o dobro das importações brasileiras de metanol. Neste caso, teria que ser 

explorado outras formas de destinação do metanol, o que pode não ser tão simples 

neste curto prazo. Em vista destas questões, considerando o curto prazo, a nota dada 

foi “1”. 

 

Quesito 3: Distância dos atuais polos de suprimento (Figura 4.5). 

Como os principais portos de recebimento do metanol importado ficam em 

Paranaguá e Santos, as primeiras opções de refinarias a se cogitar seriam a REPAR e 

a RPBC. Em seguida, as de menor distância do Porto de Santos seriam a RECAP, a 

REPLAN e REVAP. A partir do Porto de Paranaguá não se verifica uma segunda 

alternativa mais próxima além das refinarias de São Paulo. 

Com relação à REDUC, verifica-se uma distância de Santos razoável em 

termos comparativos, porém com relação ao Porto de Paranaguá, tem-se uma 

distância muito maior. O COMPERJ fica próximo à REDUC e, por isso, recebeu a 

mesma nota. 

Assim, como a nota foi dada em uma base comparativa, a RPBC e a REPAR, 

localizadas nos polos supridores de metanol, receberam a nota 2. A REDUC e o 

COMPERJ, apesar da distância, receberam a nota “1”. No caso específico da REFAP, 

o fato de esta refinaria estar localizada em um dos estados com maior consumo de 

metanol para produção de biodiesel, a mesma recebeu a nota “2”. 

A proximidade do consumo de metanol para a produção de biodiesel também 

foi considerada nos casos da REPLAN e da REGAP. Por estarem próximas de Mato 

Grosso e Goiás, estas refinarias receberam notas “2” e “1”, respectivamente. Ou seja, 

notas acrescidas de 1 ponto daquela que seria dada caso somente fossem 

considerados os Portos de Paranaguá e Santos como referência. 

As demais refinarias: REMAN e RNEST, em virtude da distância, receberam a 

nota “0”. 

 

Quesito 4: Logística – cabotagem (ANP 2011c). 

Conforme indicado por IBP e ILLOS (2011), a RPBC e a REDUC poderiam 

ser classificadas como importantes polos de expedição de produto por cabotagem. 

A fonte citada comenta de terminais localizados nas proximidades destas 

refinarias no qual uma quantidade significativa de produtos (derivados) seriam 

carregados nos navios de cabotagem para fornecimento às regiões Norte e Nordeste. 

Tem-se dessa forma, a possibilidade de o metanol ser encaminhado por transporte 

aquaviário aos portos que atualmente recebem o produto exportado, podendo totalizar 

a substituição integral do mesmo visto que também incluiria o Porto de Aratu. 
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Por este motivo, estas duas refinarias foram as únicas que receberam a nota 

“2”. 

Especificamente em relação à REPAR, a mesma se localiza muito próximo ao 

Porto de Paranaguá, a “porta” de entrada de grande parte do metanol importado pelo 

Brasil, o que permitiria manter a logística de escoamento do produto muito próximo da 

existente atualmente. Com relação ao Porto de Santos, verifica-se uma distância 

relativamente pequena desta refinaria, o que talvez permitisse migrar a retirada do 

produto de Santos para Araucária. Acerca do encaminhamento, por cabotagem, para 

Rio Grande e Aratu, poderia ser um problema, visto que IBP e ILLOS (2011) não citam 

a REPAR como um polo de expedição de produtos de importância. Assim, em torno de 

67 kt/a de metanol continuariam sendo importados em um primeiro momento. Com a 

REFAP ocorre situação semelhante, perante o terminal de Tramandaí ou o Porto do 

Rio Grande (112,5 kt). 

Na RNEST, existiria a possibilidade de cabotagem, porém apenas o Porto de 

Aratu seria próximo. A cabotagem mediante a REDUC ou RPBC seria mais facilitada 

devido à distância. Com relação ao COMPERJ, ter-se-ia a possibilidade de utilizar as 

instalações próximas à REDUC para a cabotagem, bastaria haverem dutos próprios 

para o escoamento de oxigenados, o que dá a esta um potencial melhor do que a 

anterior. 

Com relação a este quesito, deu-se a mesma nota para todas essas refinarias 

que não a REDUC e a RPBC: “1”. O fato de ser um polo expedidor de produto facilita 

por já se ter a infraestrutura necessária para o encaminhamento do produto para 

cabotagem em grandes quantidades. 

A REMAN fica localizada no Rio Amazonas e, assim, poderia utilizar o 

transporte aquaviário. A nota recebida por ela foi “1”. Neste caso, há a questão da 

distância, a qual seria muito ruim para a cabotagem, mas como ela já foi descontada 

no quesito localização, neste sua nota foi comparativa às demais. 

REGAP e REPLAN não apresentam a possibilidade de cabotagem em função 

da localização. Por isso receberam nota “0”. 

 

Quesito 5: Logística – polidutos (ANP, 2011c). 

XAVIER (2008) informa que a REPLAN e a REDUC (terminal de Ilha D’Água) 

fazem parte do chamado “corredor de exportação” do etanol. O produto sai das usinas 

no interior de São Paulo, entra no poliduto na REPLAN e é encaminhado para a 

REDUC para expedição. Logo se verifica que essas duas refinarias, bem como os 

polidutos que as interligam, já operam com etanol, ou seja, oxigenados. Assim, tanto 

com relação aos materiais como à logística, já teriam capacidade de movimentar 
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produtos mais corrosivos (no caso o etanol) e não somente derivados de petróleo. 

Poderia ser aproveitado o know how destas refinarias para a possibilidade de escoar 

por dutos o metanol produzido como coproduto junto com o hidrogênio nas UGH. 

Por este motivo, as duas refinarias receberam a nota “2” neste quesito. 

Nos casos da RPBC e do COMPERJ, as refinarias poderiam compartilhar da 

complexa malha de dutos que movimenta derivados no complexo sistema dutoviário 

de São Paulo e Rio de Janeiro. Como não houve nenhuma indicação sobre a 

movimentação de oxigenados nos dutos servidos por estas, a nota considerada foi “1”. 

No caso da REPAR, embora não seja importante como o sistema dutoviário 

que atende à RPBC, a REPLAN ou a REDUC, há um poliduto entre Araucária e Itajaí, 

por onde passam claros. Este poderia ser utilizado para escoar o metanol, pelo 

menos, até Santa Catarina. Esta refinaria recebeu a nota “1”. 

Para a REGAP, a REFAP, a RNEST e a REMAN, não se verificou dutos de 

longa distância, apenas dutos de transferência para as distribuidoras. A nota dada foi 

“0”. 

 

Quesito 6: Situação da refinaria (Tabela 4.2). 

Outra questão a ser abordada seria a situação da ampliação da UGH: em 

construção e prevista. RECAP e REVAP foram desconsideradas em virtude de a 

ampliação já estar em operação. Acerca deste quesito, REMAN e REDUC são 

consideradas apenas como previsão. Antes da finalização do projeto, alterações na 

tecnologia envolvida seriam mais facilitadas por não se tratar de uma configuração de 

retrofitting. A planta de metanol seria projetada em conjunto com a de hidrogênio, 

favorecendo muito a construção. 

No caso da REPLAN, como informado anteriormente, a Petrobras pretende 

reavaliar o projeto (ANP, 2013b), o que poderia permitir a inclusão da rota proposta. 

Contudo, se trata da reavaliação de um projeto já finalizado e não uma proposta 

futura. Nos casos da RPBC, da REPAR, da RNEST e do COMPERJ, tem-se a 

situação de construção. Porém, não se verificou em literatura nenhuma indicação de 

reavaliação do projeto. 

Comparativamente, REDUC e REMAN receberam nota “2”; REPLAN recebeu 

nota “1” e as demais receberam nota “0”. 

 

4.2 Resumo e Conclusão 

 

Como o Capítulo 3 mostrou haver um potencial de mercado para destinação 

do metanol produzido no hidrorrefino, foi necessário, então, verificar o perfil do 
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hidrorrefino nacional, as expansões previstas e o potencial teórico da produção 

combinada de metanol e hidrogênio. 

A análise efetuada neste estudo considerou dois períodos distintos: 

a) curto prazo (2014 a 2018): onde a ampliação do hidrorrefino contemplaria 

a expansão das refinarias atuais e as instalações que já se encontram em 

construção, ou seja, RNEST e do primeiro trem de processamento do 

COMPERJ; 

b) médio prazo (2019 a 2023): considerou expansões ainda em projeto como 

o segundo trem de processamento do COMPERJ e as refinarias REPRE I 

e REPRE II. 

 

A capacidade instalada de hidrorrefino e a demanda de hidrogênio foram 

obtidas com a discriminação de curto e médio prazo. No caso do potencial teórico a 

determinação foi efetuada considerando algumas refinarias selecionadas. Neste caso, 

foram evitadas as expansões de médio prazo (para evitar maiores incertezas no 

resultado). Somente foram consideradas as previsões de ampliação de REPLAN, 

REDUC e REMAN nesta avaliação. 

A Tabela 4.2 consolidou o perfil do hidrorrefino brasileiro, discriminando as 

unidades “em operação”, “em construção” e previstas. Esse formato foi motivado pelo 

fato de as instalações que se encontram operando ou sendo construídas tem 

desvantagem diante daquelas em previsão. Como a fase de projeto já foi finalizada 

nos dois primeiros casos, a construção de uma planta anexa de metanol tem 

dificuldades adicionais por ser um caso de retrofitting.  

Na Figura 4.1 foi retratada a capacidade instalada brasileira no curto prazo. 

Nota-se apenas uma unidade de HCC (COMPERJ) e que o formato HDT I (instáveis) 

tem predominância diante dos demais. Essa característica se justifica pelo fato de que 

84% do petróleo nacional apresenta grau API menor que 27 (pesados, extra-pesados 

e asfálticos). Como óleos deste tipo apresentam maior quantitativo de resíduo 

atmosférico (acima de 60%, dependendo do caso), as refinarias precisam de 

investimentos em processos que convertem correntes residuais em derivados de 

maior valor agregado. Nesse contexto se encontra o hidrotratamento de instáveis, que 

permite o processamento de gasóleos e de naftas oriundos destes processos de 

conversão. 

Como o HDT I exige condições mais severas para o tratamento da carga, 

onde se enquadra um consumo maior de hidrogênio, tem-se que o hidrorrefino 

brasileiro tem um consumo significativo deste gás. Com as especificações mais 



120 

restritivas de gasolina e óleo diesel, principalmente em relação ao teor de enxofre, 

tem-se um crescimento potencial na capacidade instalada de UGH. 

Na Figura 4.2 consta a previsão de capacidade instalada do hidrorrefino no 

médio prazo. Verifica-se que as unidades de HDT I e HCC têm sua participação 

ampliada, o que indica aumento na complexidade do parque de refino. Estas unidades 

representarão, no curto prazo, conforme estimado, 47% da capacidade instalada 

nacional e, no médio prazo, 64%. Ou seja, dobrará a capacidade quando da entrada 

em operação do COMPERJ, em sua totalidade, e das refinarias Premium I e II. ANP 

(2013b) indica que os projetos destas unidades tem previsão de finalizar somente 

entre 2017 e 2018. 

Além da capacidade de hidrotratamento e hidrocraqueamento, o estudo 

analisou a previsão de consumo de hidrogênio pelas refinarias. Na Figura 4.4 consta 

esta estimativa, discriminada por refinaria e situação (operação, construção ou 

previsão). Considerando a demanda de curto prazo (operação e construção), tem-se 

um total de 28,3 milhões Nm³/d deste gás, dos quais 70% encontram-se atualmente 

em construção. 

Para o médio prazo, haverá uma ampliação muito significativa deste 

consumo, o qual será de 61 milhões Nm³/d, ou seja, um crescimento de +116%. Como 

93% desta expansão destina-se ao atendimento do segundo trem de processamento 

do COMPERJ e das REPRE I e REPRE II, deve-se considerar que há uma incerteza 

associada a esta estimativa que dependerá dos investimentos destinados à 

construção destas unidades. 

Dessa forma, uma vez que a demanda de hidrogênio de curto prazo foi 

determinada, pode-se obter o potencial teórico da produção integrada de hidrogênio e 

metanol. Como premissa utilizou-se a relação teórica de 1:1 para a produção dos dois 

insumos na UGH, considerando a demanda de hidrogênio que ainda não se encontra 

em operação. 

Esta avaliação permitiu a obtenção da Figura 4.6, onde consta um 

comparativo da produção teórica de metanol associada ao hidrogênio para cada 

refinaria, bem como as importações líquidas brasileiras em 2013. Nota-se que 

REDUC, REPAR, REPLAN e RPBC poderiam atender à demanda nacional com 

plantas de capacidade instalada alinhadas à tecnologia atualmente existente 

(aproximadamente 2,5 kt/d). No caso de COMPERJ (1° trem de processamento) e 

RNEST, a demanda de hidrogênio exigiria buscar novos mercados como a exportação 

ou aplicações petroquímicas. 

Por fim, como forma de se elencar as refinarias com melhor perfil para se 

instalar unidades de produção integrada utilizou-se uma metodologia semi-quantitativa 
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que considerou 6 quesitos de avaliação: fornecimento de gás natural; capacidade 

instalada teórica; localização em relação aos polos de suprimento atuais; logística de 

transporte por cabotagem; logística de transporte dutoviário e situação (construção ou 

previsão). 

O resultado desta avaliação consta na Tabela 4.5 e mostra que a REDUC tem 

o melhor potencial teórico de construção da planta de produção integrada. Também se 

destacam a RPBC, a REPLAN, a REPAR e o COMPERJ (1º trem de processamento). 

Diante do exposto, pode-se concluir que o parque de refino nacional terá a 

demanda de hidrogênio ampliada no curto e no médio prazo. Neste primeiro período, 

como constam unidades em construção, a instalação de novas plantas consistiria de 

retrofitting. Neste caso, uma análise semi-quantitativa elencou as principais refinarias a 

se instalar uma unidade que atenda às atuais importações brasileiras de metanol, a 

qual indicou ser a REDUC a melhor opção. 

No segundo caso, como a etapa de projeto ainda está em andamento, 

verifica-se uma oportunidade de se prever a produção integrada. Como a expansão de 

médio prazo representaria +116% da demanda no curto prazo de hidrogênio, esta 

oportunidade mostra-se ainda mais promissora. 

Enfatiza-se que esta é uma análise teórica e que a produção de metanol em 

conjunto com hidrogênio prevê a redução na produtividade do segundo. A análise 

tecnológica profunda foi realizada no Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5 – PROPOSTA DE DIMENSIONAMENTO DA 

PLANTA DE PRODUÇÃO COMBINADA HIDROGÊNIO/METANOL 

 

No Capítulo 4 caracterizou-se o perfil do hidrorrefino brasileiro, o qual serviu 

de base para se determinar a capacidade instalada das UGH de cada refinaria, de 

curto e médio prazo, para atendimento da demanda de hidrogênio, que levou à 

obtenção do potencial teórico de produção integrada deste gás e de metanol. 

O potencial teórico levou em consideração um fator de produção teórico molar 

de 1:1 (1 mol de metanol para 1 mol de hidrogênio), o qual está amparado na 

estequiometria da reação indicada no Capítulo 4 (Reações 4.1 e 4.2). 

Contudo, com vistas a determinar características mais próximas às obtidas 

em plantas reais, efetuou-se uma revisão bibliográfica com intuito de se identificar 

alternativas que permitissem atingir tal objetivo. Neste caso, a intenção seria 

reproduzir, por meio de simulações, as condições operacionais de reforma a vapor de 

gás natural (tecnologia para obtenção de hidrogênio nas refinarias), da produção 

convencional de metanol (via gás de síntese) e da produção combinada de hidrogênio 

e metanol (rota alternativa). 

Acerca desta rota alternativa, reitera-se que, conforme a Figura 5.1, na 

produção convencional de metanol o hidrogênio obtido por meio da estequiometria 

descrita nas Reações 4.1 e 4.2 (Capítulo 4) é purgado na área de síntese de metanol 

(junto ao metano, ao CO e ao CO2) e encaminhado à área de reforma para ser 

utilizado como carga do forno. Quando necessário, uma carga adicional de gás natural 

é misturada a esta purga rica em hidrogênio (gás combustível) para atender à 

demanda energética da reforma a vapor. 

O excesso de energia térmica gerado no forno, que não é aproveitado na 

unidade de reforma a vapor, é, então, encaminhado, por meio dos gases de exaustão, 

para a unidade de recuperação de calor. Nesta unidade, a energia adicional é 

recuperada por intermédio de uma caldeira que produz vapor para exportação (uso em 

outra unidade ou instalações de terceiros). Essa recuperação térmica consiste de uma 

alternativa também utilizada em algumas unidades de UGH. 

A proposta deste trabalho, como detalhado no Capítulo 2 e abordado 

anteriormente no Capítulo 4, é utilizar este excesso de hidrogênio para uso no 

hidrorrefino. Ou seja, a planta de produção de metanol poderia ter um potencial como 

uma UGH para produção conjunta de hidrogênio e metanol. Neste caso, a exergia 

química contida no hidrogênio deixaria de ser aproveitada como combustível de forno 
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para ser utilizada em unidades de HDT e HCC de uma refinaria. Como impactos tem-

se, a princípio, dois pontos: 

a) a planta de metanol teria um excesso de energia menor, o que reduziria 

a cogeração de vapor; 

b) a UGH teria a produtividade de hidrogênio reduzida, em virtude de parte 

de este elemento reagir para produzir metanol. 

 

 
Figura 5.1 – Processo convencional de produção de metanol 

Fonte: DOLAN (2013) 

 

Em contrapartida, a rota proposta permitira à refinaria evitar parte do carbono 

emitido em suas instalações com duas tecnologias razoavelmente conhecidas: 

reforma a vapor e produção de metanol, sem que haja a necessidade de investimentos 

na captura, transporte e armazenamento geológico dos GEE (Carbon Capture & 

Storage – CCS). Ademais, deve-se considerar que a produção integrada não só 

reduziria o esforço de utilização do CCS, como também permitiria à refinaria 

transformar um resíduo (GEE) em produto comercializável (metanol), a exemplo do 

que ocorre com a produção de coque e enxofre em unidades de coqueamento 

retardado e URE, respectivamente. 

Assim, como indicado no início desta seção, com vistas a analisar em 

maiores detalhes a rota alternativa sugerida por este trabalho, foi efetuada uma 

consulta à literatura específica acerca da reforma a vapor e produção de metanol, 

ambas convencionais (linha de base), onde se pode constatar que a simulação 

computacional seria a alternativa mais adequada para atingir este objetivo. 

H2 

MeOH 
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Em seguida, uma vez que as simulações tenham sido realizadas, os 

resultados foram utilizados em uma avaliação técnica, a qual teve como propósito 

verificar as diferenças principais entre as duas rotas e quais as vantagens e 

desvantagens de cada uma. Esta avaliação consta no tópico 5.5 e permite escolher 

qual a condição operacional que permitiria uma redução na intensidade de carbono 

mais efetiva, bem como avaliar outras questões. 

 

5.1 Revisão bibliográfica acerca das simulações realizadas 

 

RAJESH et al. (2000) indicam que a reforma a vapor de hidrocarbonetos tem 

sido utilizada durante anos como o principal processo de geração de hidrogênio ou 

gás de síntese, visto sua maior eficiência e menor custo frente a outros processos 

produtivos. Em 2000, a participação do gás natural na reforma a vapor era de 75%. 

O modelo adotado por RAJESH et al. (2000) para o reator com catalisador 

heterogêneo apresenta um formato pseudo-homogêneo, o qual foi descrito como 

efetivo em trabalhos prévios citados pelos autores. Foi considerado o estado 

estacionário nas simulações efetuadas. Este foi programado sob a forma de rotinas 

matemáticas, as quais foram resolvidas por um computador. 

O trabalho supracitado efetua uma otimização multiobjetivo de uma planta de 

reforma a vapor a gás natural por meio da utilização de um modelo que incorpora a 

transferência de energia, massa e momento em um reator tubular (PFR). Como 

resultado, foi obtido um conjunto de condições operacionais ótimas de Pareto, as 

quais poderiam ser utilizadas por uma instalação industrial, a serem escolhidas 

conforme o objetivo da planta (hidrogênio, vapor e CO). 

Os autores citam haver uma boa correlação entre os dados observados em 

uma unidade industrial e aqueles obtidos computacionalmente, sob as mesmas 

condições. 

Em continuidade ao trabalho anterior, RAJESH et al. (2001) ampliam o 

modelo desmembrando a unidade de Water Gas Shit (WGS) em duas: High 

Temperature WGS (WGS de alta temperatura – HT WGS) e Low Temperature WGS 

(WGS de baixa temperatura – LT WGS). Como a unidade descrita por RAJESH et al. 

(2000) tinha como foco a produção de gás de síntese, o uso de uma unidade simples 

de WGS seria suficiente. Neste novo trabalho, os autores buscam maximizar a 

produção de hidrogênio para atendimento de uma planta de fertilizantes. Dessa forma, 

os autores dão maior ênfase nas reações de shift e incorporam modelos cinéticos não 

incorporados anteriormente. 
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As equações de estado estacionário do modelo pseudo-homogêneo 

continuam sendo utilizadas e a rotina matemática foi resolvida, também, em um 

supercomputador. Tal como o anterior, os dados foram comparados com dados 

industriais, o que mostrou haver compatibilidade entre os mesmos. Outro ponto é que 

neste novo trabalho também se buscou um conjunto de resultados ótimos de Pareto 

utilizando uma otimização multiobjetivo. 

Com esses dois trabalhos, os autores tornam-se referência de vários 

trabalhos posteriores que realizariam a simulação computacional da reforma a vapor a 

gás natural. Com a evolução dos computadores e softwares de engenharia, outras 

possibilidades foram surgindo. 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005) integram a produção de vapor e a 

geração de hidrogênio com vistas a minimizar os custos de calor e eletricidade da 

planta. 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) efetuam a simulação de uma planta 

industrial existente de reforma a vapor de uma UGH que funciona para fornecer 

hidrogênio a uma refinaria iraniana (Teerã), cujos resultados mostraram ser bastante 

condizentes com as condições operacionais reais. Os autores conduziram uma 

otimização multiobjetivo com intuito de avaliar diversas situações de operação da 

planta em referência utilizando o modelo de RAJESH et al. (2000, 2001). 

WEI et al. (2012a) também citam RAJESH et al. (2001), entre outras fontes, 

como base para a simulação computacional da reforma a vapor. Os autores utilizam 

um software de engenharia (Aspen Hysys®) para simular uma reforma a vapor 

modificada com um “reformador de CO2” antes do HT WGS. Este reator adicional 

promove a reforma do metano (CH4) com o CO2 para formar gás de síntese conforme 

a Reação 5.1. 

 

CH4 + CO2  ↔ 2 CO + 2 H2 Reação 5.1 

 

Segundo os autores, esta proposta permitiria a captura química de carbono 

com menor impacto energético que as verificadas quando da purificação do CO2 dos 

gases de exaustão. Nesse sentido, deve-se atentar, entretanto, que a proposta 

descrita por WEI et al. (2012a) não permitiria a produção conjunta de hidrogênio e 

metanol. Com o aumento do teor de carbono no meio reacional (razão C/H), a 

produtividade de hidrogênio ficaria prejudicada. Por este motivo, esta alternativa não 

foi aprofundada neste trabalho. Apenas as condições utilizadas na simulação do 

reformador foram observadas. 
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DONGLIANG e XIAO (2013) também utilizam um software de engenharia 

(Aspen Plus) para simular uma planta de reforma a vapor, porém tendo uma carga 

composta de diversas correntes residuais oriundas do refino de petróleo (comumente 

denominadas como gás combustível). Uma otimização de Pareto foi efetuada para se 

obter um conjunto de condições operacionais a serem escolhidas por refinarias que 

venham a ter interesse em instalar plantas como esta. 

Com relação à produção de metanol, também se verifica a simulação 

computacional como uma ferramenta importante no desenvolvimento de projetos de 

engenharia ou de novas tecnologias. YUSUP et al. (2010) demonstram esta 

potencialidade ao simular um reator de produção de metanol em estado estacionário 

para otimizar as condições operacionais de equipamentos industriais. Segundo os 

autores, a ferramenta utilizada mostrou-se apta para, de forma simples, se obter dados 

do funcionamento dos reatores (desvio de 5%). 

O modelo desenvolvido por YUSUP et al. (2010) consiste de uma rotina 

matemática que consolida equações cinéticas e de fenômenos de transporte em um 

conceito pseudo-homogêneo. O conjunto de equações modelado foi resolvido 

utilizando-se o software MATLAB e rotinas matemáticas numéricas.  

Outro trabalho que procede com a simulação computacional de um reator de 

produção de metanol é realizado por PELLEGRINI et al. (2011), que também 

apresenta uma instalação industrial real: Ar-Razi V em Al Jubalil na Arábia Saudita 

(1.700 kt/a). Este trabalho utilizou um software de engenharia (Aspen Hysys®) para a 

simulação.  

O escopo principal do trabalho descrito foi estudar a modificação da planta 

existente para inserir uma unidade de aproveitamento de energia, buscando tornar a 

planta autossuficiente em energia. No caso, propõe-se não recircular os gases não 

reagidos como carga do reator, porém encaminhá-los a uma unidade de cogeração 

para produzir eletricidade e vapor. O excesso de energia pode ser vendido e ampliar a 

receita da planta. 

MUÑOZ e POSADA (2011) também utilizam o Hysys®, versão 3.1, como 

ferramenta computacional para simular uma planta de biometanol produzido a partir da 

gasificação da casca de arroz. A proposta considerada tinha por interesse utilizar um 

resíduo agrícola, comumente utilizado para geração de eletricidade por meio da 

queima, para a obtenção de metanol. 

Como os trabalhos anteriores, MARJANI et al. (2012) simulam  um processo 

de produção de metanol licenciado, utilizando o software Hysys®. Segundo 

apresentado, trata-se de um processo de produção diferenciado com vantagens na 
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produção deste insumo. Conforme indicado, os resultados obtidos com a simulação 

são consistentes com aqueles verificados em unidades industriais. 

MANENTI et al. (2013) realizam, assim como YUSUP et al. (2010), a 

simulação dinâmica do reator de produção de metanol. 

No contexto acadêmico brasileiro também se verifica a importância da 

utilização da simulação computacional na condução de estudos científicos. 

ALTAMIRANO (2013) utiliza o Hysys® como ferramenta para simular uma planta de 

produção de metanol e, dessa forma, obter o inventário para o subsistema de 

produção de metanol que compõe a análise de ciclo de vida do biodiesel metílico. 

Outro trabalho é o realizado por MENDES (2012), que avaliou a viabilidade de 

geração de energia elétrica em termoelétricas associadas à captura química de GEE 

por meio da produção de metanol, carbonatos orgânicos e etilenoglicol. Neste caso, o 

metanol seria produzido a partir de uma planta que utiliza o dióxido de carbono 

proveniente dos gases de exaustão de uma usina termoelétrica. 

Assim, diante do exposto, ficou evidente que a simulação computacional seria 

uma ferramenta oportuna no sentido de estudar novas condições operacionais de 

unidades existentes, projetos de modificação de instalações ou novas alternativas 

tecnológicas em plantas de reforma a vapor ou de produção de metanol. 

Dessa forma, este estudo compôs, por meio de literaturas correlatas, 

condições operacionais a serem adotadas para a simulação da reforma a vapor 

convencional (tópico 5.2), produção de metanol convencional (tópico 5.3) e da 

produção combinada de hidrogênio e metanol (tópico 5.4). 

 

5.2 Simulação da reforma a vapor convencional 

 

Para se conduzir a simulação foi necessário, em um primeiro momento, 

definir um fluxograma de processo para a planta a ser simulada, bem como determinar 

quais condições seriam empregadas para se obter os melhores resultados. 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005) propõem uma configuração para a 

planta alinhada com BRASIL et al. (2012) e RAJESH et al. (2000, 2001), o que consta 

na Figura 5.2. DONGLIANG e XIAO (2013), MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) 

e WEI et al. (2012a) descrevem processos bastante similares àqueles indicados pelos 

autores em referência. 

O Fluxograma referente à planta de produção de hidrogênio por reforma a 

vapor encontra-se na Figura 5.3 e as correntes de matéria e energia encontram-se no 

Anexo V. 
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Figura 5.2 – Diagrama de blocos da reforma a vapor a partir de metano 

Fonte: Adaptado de MANOSIOUTHAKIS e POSADA (2005) e BRASIL et al. (2012) 

 

Nesta proposta, a corrente de entrada de metano (“GÁS NATURAL”) é 

comprimida em dois estágios (K-101A e K-101B) de compressão para atingir a 

pressão de operação do reformador (tópico 5.2.6), onde cada um apresenta uma taxa 

de compressão de 5:1. Este formato foi escolhido considerando a limitação de 10:1 de 

compressores (LIVINGSTON 1993 apud UNICAMP 2003). Com intuito de minimizar a 

energia consumida nestes compressores, a saída do primeiro estágio de compressão 

(“GN K-101A”) foi resfriada em dois equipamentos: o trocador de calor E-106, onde a 

temperatura foi reduzida de 186ºC para 65ºC, e o cooler (resfriador) C-101, que opera 

com ar a 25°C e que reduziu a temperatura para quase 32°C. 

Vale ressaltar que, como medida de recuperação de energia, a corrente 

“REPOSIÇÃO DE ÁGUA”, que efetua a reposição (make up) de água no sistema de 

reciclo de água de processo, como fluido frio no E-106. 

Após a compressão do gás natural, este (corrente “GN K-101B”) seria 

misturado ao vapor (corrente “Vapor E-105”) e ao hidrogênio de reciclo (corrente “Rec 

Hidrog”) no misturador M-101. A vazão de vapor utilizada foi adequada ao parâmetro 

RVC (razão molar entre o vapor e o metano da carga), melhor descrito no tópico 5.2.4. 

Com relação ao hidrogênio de reciclo, têm-se maiores detalhes no tópico 5.2.5. 

Esta mistura é, então, aquecida na seção de convecção do forno (na 

simulação representada pelo E-101) para atingir a temperatura de carga do reformador 

(tópico 5.2.8). Cabe ressaltar que o vapor utilizado na reforma também é gerado nesta 

seção do forno (representada pelo E-105), previamente à mistura com o gás natural. 
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Antes do E-101, o vapor encontra-se saturado (corrente “Pré-carga Ref”) e, após este, 

o mesmo está superaquecido (“Carga Reformador”). 

O reformador consiste de um reator composto por um conjunto de tubos feitos 

de material especial, que contém internamente o catalisador sólido a base de níquel. O 

reator se localiza na seção de radiação do forno, onde vários queimadores estão 

distribuídos ao longo de todo o seu comprimento, para que seja fornecida a energia 

necessária às reações endotérmicas. As condições operacionais do reformador são 

melhor detalhadas nos tópicos 5.2.4 a 5.2.8 e 5.2.11. 

Na simulação, o reator é representado pelo R-101 e o forno pelo F-101. O 

aquecimento do reformador pelo forno é representado pelos fluxos de energia “Q-

R101” e “Q-F101”, conectados por um operador lógico Set que induz uma relação 

inversa de sinal entre as correntes (entrada e saída de energia, respectivamente).  

O F-101 é uma ferramenta do simulador denominada “Reator de Conversão”, 

considerando conversões de 100% para a queima dos combustíveis que o alimentam 

(metano, hidrogênio e monóxido de carbono). Informações adicionais sobre a 

simulação do forno constam no tópico 5.2.14. 

A saída do reformador (corrente “Saída Reformador”) encontra-se em alta 

temperatura (ver tópico 5.2.8) e precisa ser resfriada antes de entrar nos reatores de 

shift (Water Gas Shift - WGS). A planta tem dois reatores de shift: o primeiro, com 

temperaturas medianas quando comparado ao reformador, chamado HT WGS (High 

Temperature WGS), e o segundo, com temperaturas menores, denominado LT WGS 

(Low Temperature WGS). São representados no simulador pelo R-102 e pelo R-103, 

respectivamente. 

Estes reatores consistem de unidades que completam as reações de reforma, 

com vistas a aumentar a produção de hidrogênio por meio da conversão de CO em 

CO2. Como a reação de shift é exotérmica, sua condução em menores temperaturas, 

quando comparado ao reformador, é necessária. 

Entre os dois reatores de shift, há um trocador de calor (E-103), 

dimensionado para garantir que a temperatura da corrente de processo esteja em 

níveis adequados para ser carga do LT WGS. 

Nos reatores de shift verifica-se a conversão quase que completa do 

monóxido de carbono formado (>99,9%). Com relação à quantidade reagida, tem-se 

que 75 a 85% ocorre no HT WGS e 15 a 25% no LT WGS, dependendo da razão 

CO/CO2 que sai do reformador. 

Por se tratar de uma reação exotérmica, no R-102 verificou-se uma elevação 

da temperatura da mistura reacional, o que é coerente por ser um reator adiabático. As 

temperaturas de saída variaram com a conversão do CO dentro do reator, mas 
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atingiram patamares próximos de 400 °C. No caso do R-103, por ser uma conversão 

marginal de CO, tem-se praticamente uma isoterma (o que é coerente com o indicado 

por MONTAZER-RAHMATI e BINAEE 2010). 

As condições operacionais dos reatores HT WGS (R-102) e LT WGS (R-103) 

estão descritas no tópico 5.2.12. 

Após o LT WGS (R-103), a corrente “Saída LT-WGS” segue para a Área 200 

(Geração de Eletricidade) com vistas a ter sua energia térmica recuperada pela água 

que será vaporizada na caldeira (B-201). Utilizou-se, para isso, uma bateria de 4 

trocadores de calor em série (E-201A, E-201B, E-201C e E-201D). Esta recuperação 

térmica foi limitada pela vazão de água (corrente “BFW 22 bar”) utilizada como fluido 

frio. Uma vez que esta água seria vaporizada na caldeira, seu aumento demasiado 

comprometeria a operação do B-201 por retirar em excesso a energia contida na 

corrente de exausto utilizada como fluido quente (“Exausto E-105”). 

Após a bateria de trocadores de calor, a corrente de processo (“Retorno Área 

200”) retorna para a Área 100 (Reforma) a, aproximadamente, 100 °C para ser 

resfriada a temperaturas próximas da ambiente (40 °C) da corrente “Carga V-101”. 

Como a recuperação de energia na Área 200 foi limitada, o excesso precisou ser 

retirado no E-104 com água de refrigeração proveniente de uma torre de refrigeração 

(não considerada na simulação em tela). 

Esta corrente (“Carga V-101”) precisaria ser resfriada, dada a necessidade de 

se condensar toda a água não reagida presente na corrente de processo. A separação 

da água condensada (corrente “Água Cond.”) pode ser considerada como a primeira 

etapa da purificação do hidrogênio. 

Esta água de processo, depois de condensada, é recolhida em um separador 

do tipo vaso de flash (V-101) e compõe o sistema de reciclo da água de processo, que 

alimenta novamente a carga do reformador – “Vapor E-105”. Verifica-se como principal 

impureza desta corrente (“Água Cond.”) apenas uma pequena quantidade de dióxido 

de carbono dissolvido em decorrência da pressão alta do processo. 

Como proposta de recuperação de energia, esta água condensada tem sua 

pressão aumentada pela ação de uma bomba (P-102) e segue para os trocadores de 

calor E-103 e E-102 para ser gradativamente aquecida (e parcialmente vaporizada). 

Dessa forma, se efetua o reaproveitamento energético da energia térmica que sai do 

reformador (R-101) e HT WGS (R-102). Esta ação permite reduzir a demanda térmica 

do forno (F-101), permitindo, assim, um maior aproveitamento de energia na Área 200.  

As correntes que fazem parte do sistema de reciclo de água de processo são: 

“Reciclo Água”, “Água M-102”, “Água Quente E-103” e “Vapor E-102”. No E-105 
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(seção de convecção do forno), a água de reciclo é totalmente vaporizada (corrente 

“Vapor E-105”) e segue para ser misturada ao gás natural (“GN K-101B”). 

Uma vez que parte da água do sistema de reciclo se perde ao reagir nas 

reações de reforma e shift ou como vapor no topo do separador (V-101), torna-se 

necessário proceder sua reposição. A corrente “Reposição de Água” tem essa 

finalidade e, uma vez que esta se encontra nas condições ambientes, antes de ser 

misturada ao reciclo de água de processo (M-102), a mesma pode ser utilizada como 

“fluido frio” do E-106 entre os dois estágios de compressão. Antes de entrar no M-102, 

esta corrente de make up tem sua pressão aumentada pela bomba P-102. 

Esta operação aumenta em 2 MJ/h o consumo de energia da bomba, porém 

reduz a carga do K-101B em 460 MJ, o que indica ser uma operação positiva.  

Por sua vez, a corrente que contém os gases separados da água condensada 

sai pelo topo do V-101 (“Carga PSA”). Trata-se de uma corrente de processo rica em 

hidrogênio (>75%) e dióxido de carbono (>14%), bem como contém menores 

quantidades de metano não reagido e água não condensada. 

Esta corrente, em seguida, é carga da principal etapa de purificação do 

hidrogênio, onde o mesmo seria separado dos demais gases. A purificação pode ser 

efetuada em um sistema de Pressure Swing Adsortion (PSA) ou em uma torre de 

absorção com aminas. Em uma UGH de refinaria utiliza-se comumente a separação 

por meio de uma PSA, em virtude da pureza elevada do hidrogênio produzido por este 

equipamento, e, por este motivo, esta foi adotada neste trabalho (consiste no V-102). 

No tópico 5.2.13 apresentam-se maiores detalhes do sistema adotado nesta 

simulação. 

Após a separação, a corrente “Hidrogênio Puro” segue para o separador S-

102, visto ser necessário separar a parte que será utilizada como reciclo no processo 

(“Rec Hidrog”) do produto final da planta (“HIDROGÊNIO”). 

O reciclo de hidrogênio tem sua pressão aumentada no K-102 e será 

destinado como carga do reformador de forma a garantir o RHC estabelecido para 

este reator (tópico 5.2.5). 

A corrente de gases residuais da PSA (V-102) – “Gás Combustível” – é 

retirada pelo fundo e consiste de uma corrente basicamente constituída de CO2 

(aprox. 60%) e hidrogênio não recuperado (aprox. 27%), bem como uma pequena 

quantidade de metano não reagido no reformador. Esta corrente segue para ser 

utilizada como alimentação do forno F-101, com intuito de reduzir o consumo de gás 

natural desta unidade. 

Com o objetivo de recuperar parte da energia térmica perdida nos gases de 

exaustão do forno, os autores supracitados descrevem a possibilidade de ser 
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construída uma caldeira que utilize essa energia não aproveitada para produzir vapor 

de alta pressão (22 bar) a ser exportado pela planta ou gerar eletricidade. No caso de 

haver geração de eletricidade (T-101), gera-se vapor de baixa pressão (2,5 bar) que 

pode ser parte exportada para a rede elétrica e parte para atender a demanda da 

planta. Nesta simulação, considerou-se uma temperatura mais reduzida do forno, visto 

o foco na produção de hidrogênio, com intuito de evitar um consumo maior de gás 

natural como combustível. Com temperaturas maiores (aprox. 1.350 °C), permite-se 

uma maior geração de energia elétrica. 

Na Figura 5.3, tem-se o detalhamento do fluxograma de processo inserido no 

simulador, onde constam as correntes e equipamentos supracitados. 

Assim, uma vez finalizada a escolha do processo a ser utilizado, foi 

necessário efetuar o detalhamento de cada item, o que consta na sequência. As 

correntes do processo considerado constam no Anexo V deste trabalho. 
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Figura 5.3 – Fluxograma da planta de reforma a vapor 

Fonte: Elaboração própria 



134 

5.2.1 Escolha do simulador 

 

Uma vez que as literaturas indicadas no tópico 5.1 apontam o simulador de 

engenharia Aspentech Hysys® como uma das alternativas para a simulação da 

reforma a vapor e da produção de metanol, o mesmo foi considerado adequado para a 

condução deste estudo. 

 

5.2.2 Pacote termodinâmico 

 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005) e WEI et al. (2012a) indicam a 

utilização da equação de estado de Peng/Robinson como pacote termodinâmico 

(thermodynamic fluid package). A equação de Peng/Robinson pode ser consultada em 

maiores detalhes em SMITH, VAN NESS e ABBOTT (2000).  

ASPENTECH (2006) descreve que o pacote termodinâmico Peng/Robinson 

seria ideal para determinação de equilíbrio líquido-vapor, porém o mesmo não seria 

recomendado para sistemas altamente não ideais, quando o uso de modelos de 

atividade apresentariam melhores resultados. 

Contudo, considerando que: as correntes se encontram, em sua maioria, em 

estado gasoso; os componentes apresentam baixa polaridade, a exceção da água, e 

as correntes líquidas são constituídas praticamente de água pura; adotou-se este 

pacote termodinâmico para a condução das simulações. 

 

5.2.3 Capacidade da planta 

 

DONGLIANG e XIAO (2013) e RAJESH et al. (2000, 2001) efetuam uma 

otimização multiobjetivo de Pareto, o que promove a obtenção de uma série de 

resultados ótimos denominados pelos autores como “cromossomos”. Cada 

“cromossomo” é obtido com um vetor de condições operacionais (variáveis 

independentes, manipuladas conforme o estudo, e variáveis dependentes, 

observadas). 

RAJESH et al. (2000) estabelecem como meta na rotina iterativa de 

otimização três capacidades de produção de hidrogênio: 3.450 kg/h, 3.800 kg/h e 

4.150 kg/h; os quais representam, respectivamente, as seguintes capacidades 

volumétricas: 928.522 m³/h, 1.022.720 m³/d e 1.116.917 m³/d. Para atingir estas 

capacidades instaladas, as simulações demandaram entre 9.497 kg/h e 12.608 kg/h 

de metano (aprox. 590 a 790 kmol/h). 
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RAJESH et al. (2001) alteram as metas do trabalho anterior, estabelecendo 

neste caso duas vazões: 709,3 kmol/h de metano (11.379 kg/h) ou 3.800 kg/h de 

hidrogênio (vazão volumétrica citada no parágrafo anterior). 

Além destes, merece destaque o trabalho conduzido por ZAMANIYAN et al. 

(2010). Neste, não foi conduzida uma otimização de Pareto, porém a simulação de 

uma planta industrial real. A produção de hidrogênio da planta considerada na 

simulação foi de 3.457,4 kg/h de hidrogênio (variação de 1% em relação ao real), ou 

930.513 m³/d. Com relação ao consumo de gás natural, o autor não informa a 

quantidade considerada. 

Com base nos valores apresentados por DONGLIANG e XIAO (2013) e 

RAJESH et al. (2000, 2001) considerou-se uma produção final de hidrogênio mínima 

de 1.000.000 m³/d (3.716 kg/h) na reforma a vapor. 

Uma vez que o foco do trabalho é a comparação da reforma a vapor com a 

produção conjunta de hidrogênio e metanol, ou seja, uma tecnologia alternativa; optou-

se por se estabelecer como padrão a vazão de entrada de metano e não de saída de 

hidrogênio. Assim, foi facilitada a comparação da razão H2/Metano entre a linha de 

base e a planta alternativa. 

Por fim, foi considerada a vazão de 700 kmol/h de metano (11.230 kg/h), a 

qual: 

a) foi condizente com uma das capacidades estudadas por RAJESH et al. 

(2001), modelo tomado como base para o dimensionamento do reformador; 

b) atendeu, no mínimo, a capacidade de produção de hidrogênio de 

1.000.000 m³/d. 

 

5.2.4 Razão vapor/carbono (RVC) 

 

Este parâmetro representa a razão molar ou mássica entre o vapor de 

reforma e a carga de hidrocarbonetos que alimenta o reformador. Considerando uma 

razão molar, a estequiometria da reação indicaria utilizar um RVC = 1 (produção de 

CO). Contudo, quanto maior o excesso de vapor, maior será o hidrogênio produzido e 

o metano consumido, o que é coerente com o conceito de equilíbrio químico pelo fato 

de o vapor ser um reagente (BRASIL et al. 2012, RAJESH et al. 2001). 

BRASIL et al. (2012) indicam que esta variável deve ser mantida entre limites 

mínimo e máximo com intuito de se evitar a formação de coque. Abaixo deste limite 

mínimo, denominado RVC crítico, a formação de coque é intensa, devido ao alto teor 

de carbono, e acima do limite máximo tende a ocorrer a Reação 5.4. 
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RAJESH et al. (2001) consideraram os seguintes limites mínimo e máximo de 

RVC: 2 e 6. Segundo os autores, o limite mínimo evitaria a formação de coque e o 

máximo estaria condizente com as práticas da indústria. Todavia, estes limites seriam 

apenas as condições de contorno da otimização iterativa. Os valores verificados nos 

resultados variaram entre 3,0 e 5,5. 

 BRASIL et al. (2012) informam que no caso de a carga ser o gás natural a 

RVC usualmente utilizada fica entre 3,0 e 3,5 e para naftas entre 4,5 e 5,5. 

FAHIM et al. (2012) confirmam a faixa de aplicação de RAJESH et al. (2001), 

sendo 3,0 um valor típico.  

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005) e WEI et al. (2012a) consideram 

uma RVC de 3,1, o que é condizente com o valor indicado por BRASIL et al. (2012). 

ZAMANYIAN et al. (2010) consideram um RVC mássico de 4,4 (molar de 3,9), o qual é 

superior à citada por BRASIL et al. (2012). 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) também apresentam um valor de 

RVC acima do descrito por BRASIL et al. (2012). Segundo estes autores, a planta na 

qual sua otimização está baseada (em uma refinaria de Teerã), opera com 5,7 de 

RVC. 

Neste trabalho procedeu-se uma análise de sensibilidade do impacto deste 

parâmetro na produtividade de hidrogênio, na conversão de metano e no consumo de 

energia do reformador. Para tal, foram adotados os seguintes valores de RVC: 3, 4, 5 

e 6. 

Uma ferramenta lógica do tipo Set do simulador, denominada “RVC”, foi 

colocada entre as correntes “GN K-101B” e “Vapor E-105” para estabelecer este 

parâmetro. 

 

5.2.5 Razão hidrogênio/carbono (RHC) 

 

RAJESH et al. (2001) indicam que uma pequena fração do produto final 

(hidrogênio) precisa recircular no sistema e entrar como carga do reator de reforma 

como forma de evitar a formação de coque no início do reformador (quando a pressão 

parcial de hidrogênio ainda é reduzida). O RHC seria a razão molar entre o hidrogênio 

reciclado que entra na carga do reformador e o hidrocarboneto. 

Os autores indicam o limite máximo de RHC como 0,5 em virtude da 

economicidade do processo (trata-se da recirculação do produto final já purificado). As  

otimizações do autor resultaram em valores de até 0,4. 

MONTAZER-RHAMATI e BINAEE (2010) confirmam a ação realizada pelos 

autores anteriores, em considerar na condição de contorno uma RHC de até 0,5. 



137 

BRASIL et al. (2012) não citam o RHC, porém indicam na composição de sua 

carga típica uma fração de 3% (v/v) de hidrogênio na carga a ser processada sem 

dizer a origem da mesma (recebido de outro processo ou proveniente do reciclo). 

Considerando a simplificação de que a fração molar é equivalente à fração volumétrica 

(gases ideais), o teor de hidrogênio reportado por BRASIL et al. (2012) corresponderia 

a uma RHC de aproximadamente 0,3. 

Para as simulações realizadas neste estudo, utilizou-se um valor mais 

conservador: 0,4. 

Uma ferramenta lógica do tipo Set do simulador, denominada “RHC”, foi 

colocada entre as correntes “GN K-101B” e “Rec Hidrog A” para estabelecer este 

parâmetro. 

Adicionalmente, a inserção de qualquer reciclo no simulador exige utilizar o 

operador lógico Recycle, o que foi adotado entre as correntes “Rec Hidrog A” e “Rec 

Hidrog B”. 

 

5.2.6 Pressão de entrada do reformador 

 

BRASIL et al. (2012) indica que quanto menor a pressão, melhor será a 

conversão da reforma, visto que há um aumento de 50% na vazão molar dos gases 

(entrada: CH4 e H2O = 2; saída: CO e 3 H2 = 4). Todavia, não se realiza a reforma a 

vapor em baixas pressões para evitar maiores investimentos em equipamentos devido 

ao aumento das vazões volumétricas. 

Ainda, os autores citados indicam que, na prática, a pressão do reformador 

seria apenas uma variável de projeto e não de operação. Com relação ao valor do 

parâmetro esta literatura indica valores entre 2,0 e 2,5 MPa, bem como dá um 

exemplo que opera a 2,4 MPa. FAHIM et al. (2012) indicam a mesma faixa de pressão 

para a entrada do reformador. 

RAJESH et al. (2001) indicam como condição de contorno uma faixa de 2,45 

a 2,95 MPa (entrada do reformador), a qual estaria alinhado com a pressão 

normalmente encontrada para as cargas de gás natural. Seus resultados, contudo, 

apenas variam entre 2,47 e 2,67 MPa. MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005) estão 

alinhados com os primeiros autores e consideram uma pressão de 2,6 MPa. 

ZAMANIYAN et al. (2010) mostram, por meio dos resultados de sua 

simulação, que a variação da pressão de 1,5 MPa para 2,5 MPa não influencia 

significativamente a reação de reforma. Como condição normal de operação, os 

autores indicam os menores valores apresentados: 1,7 MPa. 
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Assim, embora tenha havido uma pequena variação entre as pressões 

utilizadas pelas literaturas, o que deve ser devido à pressão da carga de metano em 

cada refinaria, entendeu-se que a pressão de 2,5 MPa (24,7 atm) seria razoável.  

Para garantir que o reciclo de hidrogênio (“Rec Hidrog”) e o make up de água 

(“Reposição de Água”) tivessem a mesma pressão do reformador, duas ferramentas 

Set foram utilizadas (“CP Rec-H” e “CP Rec Água”). 

 

5.2.7 Perda de carga e dimensões do reformador 

 

As literaturas usadas como referência efetuaram suas simulações em um 

reator de reforma do tipo PFR (MONTAZER-RAHAMATI e BINAEE 2010, 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA 2005, RAJESH et al. 2001, WEI et al. 2012a, 

ZAMANIAN et al. 2010). 

No simulador de processos utilizado neste estudo, a ferramenta PFR é um 

reator que necessita a inserção de um modelo cinético para as reações a serem 

consideradas em seu interior. Maiores detalhes deste modelo foram apresentados no 

tópico 5.2.11. Vale ressaltar que este tipo de reator é tratado internamente pelo 

simulador como um conjunto de CSTR em série. Assim como MANOUSIOUTHAKIS e 

POSADA (2005), foi arbitrada uma série com 20 reatores CSTR para os PFR 

utilizados. 

Poucas literaturas abordam a questão da queda de pressão dentro do 

reformador. Como as dimensões do reformador podem influenciar na perda de sua 

carga, estes parâmetros foram considerados em conjunto. 

Em um exemplo prático, BRASIL et al. (2012) mostram uma perda de carga 

equivalente a 50 kPa. Contudo, não indicam o comprimento do reator, o diâmetro dos 

tubos ou a porosidade dos catalisadores, parâmetros que afetam esta característica. 

RAJESH et al. (2000) indicam uma perda de carga que varia de 230 kPa 

(RVC<4) a 300 kPa (RVC=4,8). A variação, provavelmente, decorre da maior vazão 

quando se tem uma RVC mais alta. 

O diferencial desta literatura é que ela apresenta as dimensões do reator 

utilizado, a saber: comprimento do reformador de 11,95 m; diâmetro interno dos tubos 

de 0,0795 m e número de tubos de 176. 

As outras literaturas não informam a pressão de saída do reformador, o que 

não permite determinar a perda de carga. Contudo, algumas indicam as dimensões 

dos reatores. 

O comprimento dos reformadores considerados por MONTAZER-RAHMATI e 

BINAEE (2010), WEI et al. (2012a) e ZAMANYIAN et al. (2010) são, respectivamente: 
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12,00 m, 11,30 m e 11,73 m. Este último indica, adicionalmente, que o reformador é 

composto por 138 tubos com 0,127 m de diâmetro interno. 

Como o trabalho de RAJESH et al. (2000) foi o único que apresentou 

informações acerca da perda de carga e das dimensões do reformador, bem como 

pelo fato de o comprimento do reator ser condizente com o das demais literaturas, 

utilizou-se para a simulação realizada neste trabalho: 12 m de comprimento e 0,08 m 

de diâmetro interno dos 176 tubos. Conforme o referido autor, tais dimensões são 

similares a de um reator industrial real. Adotou-se como perda de carga o pior caso: 

300 kPa (aprox. 3 atm), visto que a maior parte das simulações (tópico 5.2.4) 

consideram um RVC maior do que 4,8. 

 

5.2.8 Temperatura de entrada e de saída do reformador 

 

BRASIL et al. (2012) indicam que as temperaturas típicas de entrada de um 

reformador ficam entre 540 a 580 ºC. FAHIM et al. (2012) apresentam a mesma faixa 

de temperatura. Estes valores são condizentes com alguns resultados de RAJESH et 

al. (2000), que ficaram entre 567 a 587 ºC. MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005) 

utilizam uma temperatura de 540 ºC e WEI et al (2012a) entre 535 a 565 ºC, que são 

alinhados com os demais. 

Com relação à temperatura de saída BRASIL et al. (2012) informam que a 

este parâmetro seria limitado pela metalurgia do material. Para atingir altas 

temperaturas normalmente utilizadas, tem-se a utilização de tubos centrifugados e 

feitos em ligas de alto desempenho (High Performance Alloys) com os elementos 

cromo, níquel e nióbio.  

Segundo estes autores, de um modo geral, uma maior temperatura de saída 

promove uma maior conversão do metano (devido à natureza endotérmica da reação 

principal). Foi citado, ainda, que a maior temperatura no reformador permite aumentar 

a produção de vapor de água na caldeira recuperadora. 

As temperaturas indicadas para este parâmetro pela supracitada literatura 

variam de 800 a 850 ºC. 

FAHIM et al. (2012) confirmam que a temperatura de saída da reforma 

depende do material de projeto do reformador. Porém, segundo os autores, há casos 

em que o material atinge limites máximos de temperatura na ordem de 1.090 ºC. 

Acerca da temperatura usual de operação, os autores comentam ser entre 820 e 

880ºC. 

RAJESH et al. (2000, 2001) indicam que para alguns resultados da 

otimização uma temperatura de saída em torno de 780 ºC, ou seja, inferior ao indicado 
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anteriormente. WEI et al. (2012a) apresentam uma faixa bem ampla de temperatura, a 

qual contempla as duas literaturas citadas anteriormente: 770 a 830 °C. 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) também apresentam uma faixa 

intermediária, porém mais próxima de BRASIL et al. (2012): 790 a 800°C. 

MANOSIOUTHAKIS e POSADA (2005) e ZAMANYIAN et al. (2010) indicam 

temperaturas de aproximadamente 800 e 850 ºC, respectivamente. 

Assim, por ser uma variável crítica para o processo, entendeu-se como 

oportuno considerar três níveis de temperatura de saída: 750, 800 e 850 ºC. Para a 

temperatura de entrada, manteve-se 540ºC. 

 

5.2.9 Composição da carga 

 

BRASIL et al. (2012) apresentam a seguinte composição de um gás natural 

típico utilizado como carga para o reformador (% v/v): metano (93), etano (2,1), 

propano (1,0) e hidrogênio (3,0). 

Contudo, por simplificação, a literatura consultada não contemplou a 

presença de hidrocarbonetos maiores do que o metano na carga de gás natural 

(MANOSIOUTHAKIS e POSADA 2005, RAJESH et al. 2000 e 2001, WEI et al. 2012a, 

ZAMANIYAN et al. 2010). 

Nesse sentido, foi avaliada a influência dos hidrocarbonetos maiores do que o 

metano. Para isso, efetuou-se uma simulação prévia com o objetivo de avaliar a 

reatividade de cada componente da carga citada por BRASIL et al. (2012). 

Utilizou-se a ferramenta “Reator de Gibbs” do simulador, a qual tem por 

finalidade minimizar a energia livre de Gibbs diante das condições operacionais 

estabelecidas e dos componentes selecionados. Esta ferramenta permite verificar, no 

equilíbrio, quais componentes apresentam maior conversão do que outros (nas 

mesmas condições). Vale ressaltar que a minimização da energia de Gibbs realizada 

não requer inserção de reações no simulador, que exige apenas a indicação de quais 

componentes estariam contidos no meio reacional. 

Foi introduzida uma carga no reator nas condições indicadas nos tópicos 

5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.7 e 5.2.8. Acerca do RVC e da temperatura de saída do 

reformador, utilizaram-se as condições mínimas e máximas consideradas nos tópicos 

5.2.4 e 5.2.8 (3 e 6, 750 e 850 ºC, respectivamente), para se obter 4 pontos simulados. 

Não se considerou a RHC porque a carga já continha 3% (v/v) de hidrogênio. 

A Figura 5.4 mostra a configuração utilizada. Nesta a corrente de gás natural, 

com a composição de BRASIL et al. (2012), é misturada ao vapor no “Misturador” e 

segue para o reator (“Reformador”) – Reator de Gibbs. No reator há o fluxo térmico 
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positivo “Q-Ref” para se atingir a temperatura de saída desejada e atender as reações 

endotérmicas de reforma. Como produto, tem-se a corrente “Syngas”. Há uma 

corrente denominada “Resíduo” no fundo do reator, que apresenta vazão nula. Esta foi 

adicionada apenas para atender à necessidade da ferramenta utilizada. 

 

 
Figura 5.4 – Configuração do teste de composição da carga do reformador 

Fonte: Elaboração própria, considerando a carga de BRASIL et al. 2012 

 

Os resultados observados constam na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Resultados do teste da composição da carga do reformador 

Fonte: Elaboração própria 

Parâmetro 
Carga do 

Reformador 
RVC mín. 
Tsaída mín. 

RVC mín. 
Tsaída máx. 

RVC máx. 
Tsaída mín. 

RVC máx. 
Tsaída máx. 

Condições      
RVCent. - 3 3 6 6 
Temperatura (ºC) 540 750 850 750 850 
Vazão molar (kmol/h) 700 3.600 3.932 6.001 6.230 
Pressão (MPa) 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 
Fluxo molar      
Metano (kmol/h) 651 301,37 135,65 147,90 36,37 
Etano (kmol/h) 14,7 1,40E-02 3,85E-03 2,36E-03 2,25E-04 
Propano (kmol/h) 7 1,78E-06 3,13E-07 1,04E-07 3,97E-09 
Hidrogênio (kmol/h) 27,3*¹ 1.428,18 1.913,32 2.034,08 2.358,86 
Água (kmol/h) - 1.470,44 1.316,76 3.271,52 3.169,79 
CO (kmol/h) - 170,44 348,24 178,51 299,84 
CO2 (kmol/h) -  229,56 217,50 374,99 365,18 
Conversões      
Metano (%) - 53,70 79,20 77,30 94,40 
Etano (%) - 99,90 99,97 99,98 100 
Propano (%) - 100 100 100 100 

*¹  Para normalizar a carga aumentou-se o teor de hidrogênio. 
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Dessa forma, diante dos resultados verificados na Tabela 5.1, fica confirmada 

a possibilidade de exclusão dos hidrocarbonetos mais pesados que o metano. A maior 

reatividade dos mesmos fica comprovada pelas conversões acima de 99%, verificadas 

em todos os casos, enquanto que o metano atingiu (nas condições máximas) uma 

conversão de 94,4 %. 

A maior reatividade do etano e do propano tende a indicar um menor tempo 

de retenção no reator. Isso associado às quantidades reduzidas destes no gás natural, 

considerado por BRASIL et al. (2012), motivou, por simplificação, a adoção do metano 

puro como carga de entrada. Entretanto, ressalta-se que há uma diferença 

estequiométrica entre a reforma do metano quando comparada a do etano e do 

propano. 

Uma vez que os autores considerados não apresentam a pressão e a 

temperatura na corrente de gás natural que entra na reforma a vapor, utilizou-se, como 

premissa, pressão de 1 atm e temperatura de 25ºC. Este foi entendido como o caso 

mais crítico, visto demandar maior quantidade de energia no aquecimento e na 

compressão da carga de entrada. Estes dados de temperatura e pressão estão 

alinhados ao trabalho de MANOSIOUTHAKIS e POSADA (2005). 

 

5.2.10 Alimentação de água da planta e geração de eletricidade 

 

Considerou-se a alimentação de água da planta como BFW (Boiler Feed 

Water) a 1 atm, a 25 ºC e contendo água pura. Esta foi considerada a condição mais 

crítica de pressão e temperatura, visto que demandaria maior energia no aquecimento 

e na compressão da mesma. A condição considerada foi adotada tanto para a corrente 

“Reposição de Água” como para “BFW”. A primeira alimenta o sistema de recirculação 

de água de processo e a segunda a caldeira para obtenção de vapor de alta pressão 

(22 bar). 

Acerca da produção do vapor de alta pressão, a mesma é iniciada nos 

trocadores E-201A, E-201B, E-201C e E-201D que utiliza a energia remanescente do 

LT WGS (R-103) para pré-aquecer a corrente “BFW 22 bar” antes que esta seja carga 

da caldeira (B-201). Estes trocadores permitem reduzir a temperatura da corrente de 

processo entre 100 e 170 °C (corrente “Retorno da Área 200”), o que depende da 

condição utilizada (Anexo V). 

Quanto mais energética a corrente “Exausto E-105”, maior seria a vazão de 

BFW (“BFW 22 bar”) carregada no B-201 (caldeira). Esta maior vazão proporciona 

uma melhor recuperação térmica nos trocadores E-201A, E-201B, E-201C e E-201D, o 
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que, consecutivamente, permite uma menor temperatura na corrente “Retorno da Área 

200”. 

Vale ressaltar que a pressão de 22 bar é atingida por meio da operação da 

bomba P-201. 

A segunda etapa é a vaporização desta água na caldeira (B-101), a qual está 

dimensionada para a obtenção de vapor de alta pressão (22 bar). Este vapor pode ser 

exportado para uso em outras unidades da refinaria ou para petroquímicas adjacentes. 

A pressão de 22 bar foi indicada por ROCHEDO (2011) como aquela comumente 

utilizada para a operação do ciclo de vapor na geração de energia elétrica em um 

sistema subcrítico. Ressalta-se que em plantas de refinarias ou petroquímicas pode 

haver condições diferentes para o ciclo de vapor. 

Outra opção, aquela considerada na simulação, o vapor de alta seria 

encaminhado a uma turbina (T-201) para geração de eletricidade para, em parte, 

atender a demanda da própria planta ou, o excedente, para exportação. Após a turbina 

T-201 o vapor reduz sua pressão (vapor de baixa), embora ainda possa ser utilizado 

como fonte de energia térmica em algum processo adjacente à planta. 

 

5.2.11 Reformador: reações e cinética 

 

BRASIL et al. (2012) identificam que o reator de reforma localiza-se dentro de 

um forno em virtude da demanda de energia que a mesma exige. Primeiro a carga de 

hidrocarboneto (gás natural representado pelo metano) mistura-se com o vapor 

proveniente da vaporização da água de reciclo (previamente aquecida nos trocadores 

de calor de recuperação térmica), quando, então, a mistura é aquecida a 540ºC 

(temperatura de entrada do reformador). Tanto a geração do vapor, como o 

aquecimento da corrente de processo (metano e vapor), são realizadas na seção de 

convecção do forno, aproveitando a energia contida nos gases de exaustão. 

Então, a mistura reacional segue para a seção de radiação do forno, onde 

ocorre a reforma a vapor propriamente dita. O reformador consiste de um conjunto de 

tubos constituídos por um metal especial, resistente a altas temperaturas, dentro do 

qual se encontra o catalisador sólido. BRASIL et al. (2012) informam que o catalisador 

mais utilizado contém óxido de níquel suportado em material refratário de aluminato de 

cálcio, aluminato de magnésio ou α-alumina. 

BRASIL et al. (2012) indicam que um dos problemas mais críticos na 

operação da UGH é a formação de coque sobre o catalisador, visto que isso desativa 

o mesmo. Esta desativação faz com que a conversão das reações endotérmicas da 

reforma seja reduzida, o que promove o aumento da temperatura dos tubos (devido à 
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redução do fluxo térmico), o que prejudica o material dos tubos por superaquecimento 

e reduz a vida útil do reator.  

As principais reações de formação de coque dentro do forno de reforma são 

as Reações 5.2 a 5.5 (BRASIL et al. 2012).  

CH4 ↔ 2 H2 + C Reação 5.2 

2 CO ↔ CO2 + C Reação 5.3 

CO + H2
 
↔ C + H2O Reação 5.4 

CxHy → ( ½ y )H2 + xC Reação 5.5 

 

As Reações 5.2 a 5.4 são reversíveis. Isso é importante por permitir que as 

mesmas possam ser revertidas por agentes gasificantes presentes no meio reacional 

(hidrogênio, dióxido de carbono e a água), cujo excesso tende a promover maior 

presença dos reagentes gasosos (CH4, CO2 e CO) devido ao equilíbrio químico 

(BRASIL et al. 2012). 

Por sua vez, a Reação 5.5 é irreversível. Para evitar esta formação de coque 

proveniente da degradação de hidrocarbonetos maiores, tende-se a utilizar uma maior 

RVC quando a nafta é carga do processo. Mesmo compostas por hidrocarbonetos 

mais leves que a nafta, cargas contendo componentes aromáticos e olefínicos são 

críticas quanto à formação de coque e também demandam maior RVC. 

DONGLIANG e XIAO (2013) também informam acerca da criticidade das 

olefinas leves para a formação de coque no reformador, as quais, segundo os autores, 

devem ser restritas a 1% (base molar) da carga. Este limite máximo é confirmado por 

BRASIL et al. (2012), que também indicam limites para aromáticos, naftênicos e 

metais. O ponto final de ebulição da carga também precisa ser controlado. 

Adicionalmente, MONTAZER-RHAMATI e BINAEE (2010) e RAJESH et al. 

(2001) complementam a informação de o RVC acima do limite mínimo possibilita evitar 

a formação de coque no reator de reforma e, dessa forma, não desativar o catalisador. 

Além disso, RAJESH et al. (2000) indicam que essa variável possibilitaria reduzir o 

comprimento dos tubos do reator de reforma. Quanto maior a quantidade de vapor 

misturada à carga de hidrocarboneto, maior será a conversão do mesmo e, menor 

poderá ser o tubo. 

BRASIL et al. (2012) informam, ainda, que o coque tende a ser formado no 

início do reformador (nos primeiros 20 e 40% do comprimento do tubo), o que se deve 

à menor pressão parcial de hidrogênio. 
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Outra variável que permite minimizar a formação de coque é o reciclo de 

hidrogênio (produto final) no reformador, de forma que desde o início o reator 

contenha este gás redutor. O parâmetro que controla este reciclo é o RHC indicado no 

tópico 5.2.5. 

Acerca das reações paralelas, em virtude da necessidade de reduzir a 

complexidade do modelo cinético a ser adotado, WEI et al. (2012b) consideram 

passíveis de serem ignoradas reações que ocorrem em menores proporções como as 

Reações 5.1 a 5.5. DONGLIANG e XIAO (2013), MONTAZER-RAHMATI e BINAEE 

(2010), MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005), RAJESH et al. (2001), WEI et al. 

(2012a) e ZAMANIYAN et al. (2010) também não consideram estas reações no 

modelo adotado em suas simulações. Assim, este trabalho também desconsidera as 

reações paralelas. 

Neste trabalho, utilizaram-se como modelo as reações indicadas por 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010), MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005), 

RAJESH et al. (2001), WEI et al. (2012a) e ZAMANIYAN et al. (2010), que constam na 

sequencia (Reações 5.6, 5.7 e 5.8). 

CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2 Reação 5.6 

(∆HR
298K = +206.100 kJ/kmol) 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 Reação 5.7 

(∆HR
298K = -41.100 kJ/kmol) 

CH4 + 2 H2O ↔ CO2 + 4 H2 Reação 5.8 

(∆HR
298K = +165.000 kJ/kmol) 

 

As Reações 5.6 e 5.8 são efetivamente de reforma. A Reação 5.7 é a reação 

de shift. Nota-se que as reações de reforma (Reações 5.6 e 5.8) são extremamente 

endotérmicas e ocorrem na seção de radiação do forno de reforma. Por isso as 

maiores temperaturas de saída do forno tendem a proporcionar uma maior formação 

de hidrogênio. 

A reação de shift é exotérmica. Por este motivo, com intuito de aumentar o 

rendimento de hidrogênio, a planta de reforma a vapor contempla, após o reformador, 

uma ou duas unidades de shift, com menores temperaturas, onde a Reação 5.7 seria 

a única que ocorre entre as três citadas. Assim, quanto menor a temperatura dos 

reatores de shift, melhor seria a conversão. 

Considerou-se para este estudo o modelo cinético desenvolvido por 

JIANGUO e FROMENT (1989) apud ANDERSSON e NILSSON (2013), 
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MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005), SUNG KOOK et al. (2013), WILDE e 

FROMENT (2013), YI-NING e RODRIGUES (2005) e YONG-SEOG et al. (2006). 

Trata-se de um modelo generalizado que considera as Reações 5.6, 5.7 e 5.8 

e um modelo cinético do tipo Langmuir-Hinshelwood. Este modelo cinético tem sido 

amplamente adotado na simulação de reformadores industriais (MONTAZER-

RAHMATI e BINAEE 2010, RAJESH et al. 2000).  

DONGLIANG e XIAO (2013), MONTAZER-RHAMATI e BINAEE (2010), 

RAJESH et al. (2000, 2001), WEI et al. (2012a) e ZAMANIYAN et al. (2010) também 

utilizam este modelo em suas simulações. 

Os detalhes referentes ao modelo cinético adotado para o reformador consta 

no Anexo II. 

 

5.2.12 Reatores de shift 

 

A corrente efluente do reformador é composta majoritariamente por água 

(adicionada em excesso na carga) e hidrogênio. Há, também, monóxido de carbono 

remanescente que é convertido em hidrogênio conforme a Reação 5.7, aumentando a 

produtividade da planta. Esta conversão ocorre nos chamados reatores de Water Gas 

Shift (WGS). A unidade pode ter apenas um reator ou, geralmente, dois reatores: alta 

temperatura (High Temperature WGS) e baixa temperatura (Low Temperature WGS). 

No primeiro, ocorre praticamente toda a conversão do CO não reagido e, no segundo, 

apenas uma conversão marginal, capaz de aumentar o teor de hidrogênio na corrente 

de processo em até um ponto percentual. 

Segundo ADAMS e BARTON 2009, BRASIL et al. 2012 e 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA 2005, por operarem com temperaturas e teor de CO 

diferenciados, os catalisadores utilizados no HT WGS e no LT WGS (R-102 e R-103) 

são distintos. O primeiro utiliza comumente uma mistura de alto teor de óxido de ferro 

III (Fe2O3), aproximadamente 90%, e uma quantidade menor de óxido de cromo VI 

(CrO3), aproximadamente 10%. No segundo caso, tem-se um catalisador composto de 

óxidos de cobre II (CuO), de zinco II (ZnO) e de alumínio (Al2O3).  

BRASIL et al. (2012) informam que as unidades mais antigas de reforma a 

vapor costumavam ter os dois reatores de shift (HT WGS e LT WGS). Nas unidades 

mais recentes, porém, tem sido mais comum uma unidade com apenas um reator de 

alta ou média temperatura. 

Segundo BRASIL et al. (2012), o LT WGS tem a vantagem de viabilizar uma 

maior conversão de CO, porém este tem a desvantagem de empregar um catalisador 

de maior custo e menor estabilidade (sinteriza com facilidade e é sensível a 
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contaminantes), quando comparado ao do HT WGS. Estas dificuldades têm motivado 

às novas unidades a não operar com este reator. 

DONGLIANG e XIAO (2013) e WEI et al. (2012a) apresentam propostas de 

simulação apenas com o HT WGS. Estes últimos consideram, adicionalmente, um 

reformador de CO2 na unidade. 

Contudo, uma vez que muitas plantas ainda contemplam o LT WGS em suas 

instalações, esta unidade foi mantida na simulação. 

Nestes reatores apenas ocorre a Reação 5.7, consideração deste trabalho e 

que também é efetuada por diversos autores (DONGLIANG e XIAO 2013, 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA 2005, RAJESH et al. 2001, ZAMANYIAN et al. 

2010). Como esta reação é exotérmica, os reatores de shift operam a temperaturas 

menores do que aquelas adotadas no reformador, requerendo resfriamento da 

corrente de processo. Esta energia térmica é, então, aproveitada para aquecer a água 

de reciclo a ser reutilizada na reforma a vapor. 

BRASIL et al. (2012) indicam que a temperatura de carga do HT WGS é em 

torno de 340 a 360ºC. RAJESH et al. (2001) consideram em sua condição de contorno 

temperaturas na ordem de 297 a 457 °C, porém no conjunto de soluções ótimas de 

Pareto, apresentou uma faixa menor: 360 a 430 ºC. 

Ou seja, BRASIL et al. (2012) e RAJESH et al (2001) apresentam 

temperaturas de entrada para o HT WGS praticamente não coincidentes. 

MANOSIOUTHAKIS e POSADA (2005), WEI et al. (2012a) e ZAMANYIAN et al. 

(2010) apresentam temperaturas próximas de 350 ºC, que se mostra intermediária às 

duas primeiras literaturas.  

Neste estudo, optou-se por adotar o valor de 340 °C para a temperatura de 

entrada, em alinhamento aos supracitados autores. 

Para o LT WGS, BRASIL et al. (2012) consideram uma temperatura de 

entrada entre 210 e 230°C, enquanto que MANOSIOUTHAKIS e POSADA (2005), 

WEI et al. (2012a) e ZAMANYIAN et al. (2010) descrevem temperaturas abaixo de 

210ºC. RAJESH et al. (2001) apresentam uma faixa maior: 180 a 260 ºC nos 

resultados ótimos de Pareto e MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) quase 245 ºC.  

Adicionalmente, DONGLIANG e XIAO (2013), MONTAZER-RAHMATI e 

BINAEE (2010) e RAJESH et al. (2001) indicam que a temperatura do WGS deve 

estar 15ºC acima do ponto de orvalho da mistura reacional, a fim de evitar 

condensação de água no interior do reator e afetar o catalisador. 

Assim, visto evitar a condensação de vapor nas condições de maior RVC 

(maior pressão parcial do vapor de água na corrente de processo), optou-se por 

considerar a temperatura de entrada do LT WGS de 220 ºC. 
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Com relação ao tipo e dimensões dos reatores, foram utilizados reatores do 

tipo PFR com 5 m de comprimento, visto alguns autores indicarem valores entre 4 e 5 

m (WEI et al. 2012a, ZAMANYIAN et al. 2010, RAJESH et al. 2001). Os estudos 

consultados tratam estes reatores como um vaso adiabático com leito fixo de 

catalisador. 

Foram utilizados os modelos cinéticos do tipo Lei de Potência de KEISKI et al. 

(1996) e CHOI e STENGER (2003), adaptado por ADAMS e BARTON (2009), 

referentes aos reatores de HT WGS e LT WGS, respectivamente. Maiores detalhes 

acerca destes constam no Anexo III. 

 

5.2.13 Purificação do hidrogênio 

 

A primeira etapa do processo de purificação é a redução da temperatura com 

água de refrigeração oriunda de torre de refrigeração e da recuperação de calor na 

Área 200. Considerou-se como uma temperatura final da corrente capaz de condensar 

grande parte da água presente: 40 ºC. Esta etapa se passa em um vaso de flash, que 

é responsável por separar a água condensada (bombeada para o sistema de reciclo 

que abastecerá o reformador) dos gases (com traços de vapor de água). 

Tem-se, em seguida, a purificação do hidrogênio propriamente dita. Como 

informado anteriormente, este processo pode ser realizado por meio de uma torre 

absorvedora tendo como solvente uma amina ou uma Pressure Swing Adsortion 

(PSA). 

BRASIL et al. (2012) indicam que a purificação utilizando amina se faz 

quando a exigência de pureza do hidrogênio não é muito alta. Com relação à PSA 

(com peneiras moleculares, entre outros adsorventes), este equipamento apresenta-se 

com apenas um estágio de conversão e permitem alcançar alta pureza de hidrogênio, 

sendo a mais utilizada em UGH. 

O funcionamento da PSA é relativamente simples e funciona em um ciclo de 

5 etapas (BRASIL et al. 2012, SIRCAR 2002): 

 

1. Adsorção a alta pressão: trata-se de um vaso de pressão preenchido 

com um sólido adsorvente capaz de adsorver o CH4, o CO e o CO2 na 

pressão de operação da planta (entre 2,0 e 2,5 bar). O hidrogênio é 

somente parcialmente adsorvido, mas segue em maior parte como 

produto final de alta pureza; 
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2. Despressurização cocorrente: Quando da saturação do adsorvente a 

válvula de carga é fechada e a corrente de processo segue para outro 

vaso livre de contaminantes. A recuperação do hidrogênio retido no 

topo do vaso é realizada mediante a despressurização no sentido de 

retirada de produto (topo) de forma que o hidrogênio seja retirado (com 

algumas impurezas), mas segue para o outro vaso em operação para 

ser purificado; 

3. Despressurização contracorrente: A pressão é reduzida a níveis 

próximos da atmosférica no fundo do vaso, de forma que os gases 

antes retidos possam dessorver do material adsorvente e sair como 

gás residual. 

4. Purga: Para purificar o adsorvente, uma corrente de hidrogênio de alta 

pureza passa pelo vaso, que também constituirá uma corrente de gás 

residual; 

5. Pressurização contracorrente: O vaso precisa ser pressurizado para 

que o ciclo reinicie, o que é realizado por meio de uma corrente de alta 

pureza que é carregada pelo topo. 

 

BRASIL et al. (2012) indicam que o principal parâmetro da PSA é a 

recuperação de hidrogênio (produto/carga), parâmetro importante para a eficiência da 

planta e controlado pelo tempo dos ciclos supracitados. Plantas de alto desempenho 

(com até 10 a 12 vasos) possibilitam uma recuperação de 90%, enquanto que plantas 

mais simples (4 a 5 vasos) apresentam um valor de 80%. 

Neste trabalho, foi considerada a ferramenta Splitter para simular a PSA, tal 

como recomentado na literatura, posto que o simulador não dispõe de módulo de 

adsorção. Este formato foi adotado também por DONGLIANG e XIAO (2013), 

MANOSIOUTHAKIS e POSADA (2005) RAJESH et al. (2001), WEI et al. (2012a) e 

WEI et al. (2013). 

Com base em DONGLIANG e XIAO (2013) e RAJESH et al. (2001), foi 

considerada uma recuperação de 90% nesta unidade. Na prática, conforme reportado 

por BRASIL et al. (2012) isso representaria a utilização de até 12 vasos de pressão. 
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5.2.14 Forno de reforma 

 

Neste trabalho optou-se por se utilizar como forno (F-101) um “Reator de 

Conversão” com 100% de conversão para os componentes. Como combustível do 

forno foi utilizada a corrente de gases residuais retirados do fundo da PSA (V-102). 

Além disso, tem-se uma corrente de combustível adicional para atendimento da 

demanda de energia. 

Um parâmetro controlado no simulador foi a temperatura dos gases de 

exaustão do forno. Conforme literatura verificam-se temperaturas entre 1.100 e 

1.600ºC (MANOUSIOUTHAKIS e POSADA 2005, MONTAZER-RAHMATI e BINAEE 

2010, RAJESH et al. 2001). Este controle se deu por meio da vazão de combustível 

que entra no forno, estipulando-se uma temperatura de exausto com valor entre 1.150 

e 1.160 °C. 

Outro ponto a se atentar na simulação do forno foi a eficiência do mesmo, 

visto que parte da energia gerada pela queima do combustível se perde. 

Desconsiderar a eficiência significaria um consumo menor de combustível, o que 

afetaria o resultado da simulação. 

Considerou-se a eficiência de 86,5%, a qual foi baseada em um caso real 

verificado na documentação de obtenção de créditos de carbono de uma planta 

indiana de fertilizantes (amônia e ureia) que consta em UNFCCC (2007). Nesta fonte, 

se verifica que o forno da reforma primária da instalação industrial, quando operando 

com gás natural, atinge valores de eficiência entre 85,9 e 87,0 %.  

A ferramenta Reator de Conversão utilizada como forno não permite, no 

modo estacionário, inserir eficiência térmica. Dessa forma, optou-se por reduzir a 

carga térmica na recuperação de energia na geração de vapor para exportação. 

Para isso, foi instalado um trocador de calor (denominado “Perda 13,5%”) 

após a corrente “Saída do Forno”. Este equipamento não existe na prática, visto tratar-

se apenas do formato escolhido para simular a perda térmica na exaustão do forno. A 

carga térmica a ser retirada pelo referido “trocador de calor” foi calculada dentro da 

ferramenta Worksheet “Perda de Energia” localizada próxima ao forno F-101. 

 

5.2.15 Eficiência dos trocadores de calor, bombas e compressores 

 

Os fluxos de energia obtidos na simulação e apresentados no Anexo V não 

consideram a eficiência dos trocadores, bombas e compressores. 

Foram considerados os seguintes valores de eficiência: 

a) Compressores: 70%; 
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b) Bombas: 85%; 

c) Trocadores de calor: 90%. 

 

Para simplificação do modelo, as eficiências dos trocadores de calor das 

Áreas 100 e 200 foram inseridas descontando-se 10% da energia do exausto 

recuperada na Área 200 na produção do vapor de alta pressão. A energia contida na 

corrente de “Exausto do Forno” é a fonte de calor dos principais trocadores de calor da 

Área 100, o que favoreceu a premissa adotada. 

As eficiências consideradas neste trabalho foram obtidas do trabalho de 

SIMPSON e LUTZ (2007). 

 

5.2.16 Perda de carga no processo 

 

Em virtude de as energias de troca térmica e de aumento de pressão serem 

maiores do que aquelas verificadas na perda de carga do processo, tem-se que neste 

trabalho a perda de carga foi desconsiderada. 

 

5.3 Simulação da produção convencional de metanol 

 

Para a elaboração de um fluxograma de processo para a rota convencional 

para a produção de metanol, foram utilizadas as informações de AASBERG-

PETERSEN et al. (2008) que apresentam esta planta em detalhes. 

Considerando a planta de reforma a vapor do tópico 5.2 como ponto de 

partida e do trabalho de AASBERG-PETERSEN et al. (2008), pode-se compor a 

unidade representada pela Figura 5.5. 

O Fluxograma referente à planta de produção convencional de metanol 

encontra-se nas Figuras 5.6 e 5.7, bem como as correntes de matéria e energia 

encontram-se no Anexo VI. 

O processo inicial da planta é idêntico aquele verificado para a reforma a 

vapor na produção de hidrogênio. O gás natural é misturado ao vapor a uma dada 

RVC e a mistura é aquecida na seção de convecção do forno. Esta segue para o 

reformador, onde ocorrem as reações de reforma conforme tópico 5.2, que se localiza 

na seção de radiação do forno. 

Após o reformador, a mistura reacional apresenta-se rica em água, 

hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. Na sequência, para a 

produção de metanol, o processo pode contemplar ou não os reatores de WGS, 

conforme AASBERG-PETERSEN et al. (2008). A presença desses reatores permite 
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aumentar a produtividade de hidrogênio (razão entre hidrogênio produzido pela planta 

pelo metano contido na carga). 

 

 
Figura 5.5 – Diagrama de blocos da produção convencional de metanol 

Fonte: Elaboração própria a partir de AASBERG-PETERSEN et al. (2008) e Figura 5.2 

 

Após o reformador (ou os reatores de WGS, depende do caso), a corrente de 

processo segue para a Área 200 (Geração de Eletricidade) com intuito de ter sua 

energia térmica recuperada na bateria de trocadores de calor (E-201A, E-201B, E-

201C e E-201D), tal como ocorre na reforma convencional. Após o último trocador de 

calor, a corrente “Retorno da Área 200” segue novamente para a Área 100 (Reforma) 

com uma temperatura entre 130 a 180 °C, dependendo da condição empregada, e tem 

sua temperatura reduzida para 30 °C no E-103. Esta temperatura não pode ser 

atendida por água da torre de refrigeração como “fluido frio”. Neste caso, água de 

make up com 25°C poderia ser uma opção para o E-306. 

Uma temperatura próxima da ambiente é necessária para condensar toda a 

água não reagida, a qual é posteriormente separada no V-101 (Condensador). Esta 

água de processo segue, para compor o vapor que será novamente carga do 

reformador. Como proposta de recuperação de energia, esta água condensada é 

aquecida nos trocadores de calor localizados após o reformador.  

Os gases secos (syngas ou gás de síntese) saem do topo do vaso de flash 

(Condensador) e são posteriormente aquecidos na corrente de processo que sai do 

reformador. Essa medida permite que a energia térmica da corrente efluente do reator 
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possa ser recuperada e evita um consumo maior de combustível no forno para 

aquecimento da carga do reator de metanol. 

O produto de topo do V-101 (“SYNGAS”), segue, então, para a Área 300 

(Produção de Metanol). Quando os reatores de WGS estão presentes na planta esta 

corrente é praticamente composta de CO2 e, quando não, uma mistura de CO e CO2. 

Cada uma das possibilidades apresentam vantagens: enquanto que a conversão em 

dióxido de carbono aumenta a produtividade de hidrogênio (reação de shift); uma 

baixa razão molar CO2/CO aumenta a conversão de metanol. 

A corrente de gás de síntese (“SYNGAS”) é comprimida por meio do K-301 e 

aquecida pelo E-301 para as condições pressão e temperatura do reator de metanol 

(“Carga R-301”). O aquecimento é realizado pelo vapor do sistema de circulação de 

utilidade da Área 300 (“Vapor M-303”). Parte da energia deste vapor provém da 

própria carga térmica liberada no reator R-301 (Reator de Metanol) durante a reação.  

A reação de produção de metanol mais utilizada no mundo adota a tecnologia 

Lurgi. Esta tecnologia foi desenvolvida na Alemanha e propõe a produção catalítica do 

metanol, a baixas pressões, em um reator de configuração tipo trocador de calor 

casco-tubo. No interior do reator, consta um conjunto de tubos preenchidos com 

catalisador sólido (reação catalítica heterogênea), o qual é revestido por um casco por 

onde flui o fluido de resfriamento (água que entra como líquido saturado e sai como 

vapor saturado). Este vapor permite reter todo (no caso de reator isotérmico) ou parte 

do calor liberado durante a reação exotérmica de produção do metanol (DOLAN 2013, 

ALTAMIRANO 2013, YUSUP et al. 2010). 

AASBERG-PETERSEN et al. (2008) denominam este tipo de reator como 

BWR (Boiling Water Reactor), visto que o casco seria preenchido com BFW (água de 

caldeira) e o controle da temperatura de reação se daria por meio da vaporização 

desta água. Como a temperatura reacional é mantida pelo calor latente da água, isso 

faz com que o reator BWR seja isotérmico. Segundo o autor, um desafio na síntese de 

metanol é a remoção do calor de reação de forma econômica, ao mesmo tempo em 

que a reação é mantida equilibrada a baixas temperaturas. 

Esta configuração requer um maior investimento devido à complexidade dos 

materiais e acaba limitando a capacidade operacional do reator. As plantas de maior 

capacidade que utilizam esta tecnologia precisam instalar reatores em paralelo. 

Mesmo assim, a literatura indica reatores com esta configuração com uma capacidade 

instalada média. YUSUP et al. (2010) apresentam dados de uma planta real em que 

um reator do tipo Lurgi atingiria aproximadamente 740 kt/a.  

Adicionalmente, AASBERG-PETERSEN et al. (2008) comentam que o BWR 

apresenta uma melhor conversão por quantidade de catalisador empregado. 
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Em virtude das baixas conversões, as plantas de metanol podem utilizar o 

reciclo dos gases não reagidos (hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido de 

carbono) para aumentar a conversão em produto. A presença de reciclo nestes tipos 

de reatores foi comentada por MARJANI et al. (2012) e PELLEGRINI et al. (2011). 

Neste trabalho a produção convencional de metanol foi considerada utilizando 

o reciclo no reator R-301, visto a maior produtividade deste álcool. 

Ao sair do reator, a corrente de processo (“Saída R-301”) precisa ser resfriada 

a temperaturas próximas da ambiente, visto a necessidade de condensar a mistura 

metanol/água formada no reator. A separação deste condensado se dá em um vaso 

do tipo flash (condensador de metanol/água, V-301), onde o condensado é retirado 

pelo fundo (“Condensado Instável”) e o gás rico em hidrogênio sai pelo topo (“Gases 

V-301”). O resfriamento considerado é efetuado por meio de um trocador de calor (E-

302). 

Como a planta considerada apresenta reciclo na etapa de reação, o produto 

de topo do V-301 é encaminhado ao S-301, onde os gases não reagidos seriam 

parcialmente purgados. Uma parte continua no processo e a outra retorna ao reator 

misturando-se à corrente “Syngas K-301” no M-301 para compor a corrente “Carga R-

301”. Antes de se efetuar a mistura, porém, torna-se necessário equalizar a pressão 

entre as correntes, o que é efetuado pelo compressor K-302. 

Com intuito de proporcionar o reaproveitamento energético, utiliza-se como 

“fluido frio” no E-302 a água pressurizada pela bomba P-305 (“Água P-305”) e que 

pertence ao circuito de vapor/água de utilidades da planta. Parte desta água, depois 

de aquecida, segue para o reator para ser utilizada como agente refrigerante (visto 

estar próximo ao ponto de saturação). 

A corrente não recirculada (“Gases S-301”) segue, então, para a válvula de 

redução de pressão RP-302 atingindo 25 bar (pressão do reformador) na corrente 

“Gases RP-302”. Então, esta segue para outro separador de correntes (S-302), que 

tem por objetivo o atendimento do RHC do reformador.  

O S-302 tem dois produtos: “Carga PSA”, que é encaminhado à PSA (V-303) 

para purificação do hidrogênio necessário para se atingir o RHC do reformador, e a 

corrente “Gases S-302”, que segue para a RP-303 com intuito de ter sua pressão 

reduzida para 1 atm. Após a válvula redutora de pressão (RP-303), a corrente “Gases 

RP-303” é encaminhada ao misturador M-302 para compor a corrente “Gás 

Combustível” a ser direcionada par ao forno.  

Na PSA (V-303), o hidrogênio puro (corrente “Rec. Hidrog.”) segue para a 

Área 100 onde será carga do M-101. O produto de fundo da PSA (“Gases Residuais 
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PSA”) também é direcionado ao M-302 para compor o “Gás Combustível” que 

alimentará o forno de reforma. 

A corrente líquida contendo metanol e água (“Condensado Instável”), por sua 

vez, segue para a etapa de purificação de metanol, a qual é realizada mediante o 

processo de destilação. Antes, porém, esta mistura (“Condensado Instável”) tem sua 

pressão reduzida para valores próximos do atmosférico por meio de uma válvula 

redutora de pressão (RP-301) e segue para o flash V-302 (estabilizador) para retirada, 

pelo topo, de gases não condensados, pela redução de pressão. Estes gases têm 

como componente principal o dióxido de carbono. 

A corrente estabilizada (“Metanol Hidratado”) segue, então para o trocador de 

calor E-303 para ser parcialmente vaporizada e, assim, ser carga da D-301. Verifica-

se, ainda, a atuação da bomba P-301, responsável para que a pressão da corrente de 

processo atenda ao valor verificado no prato de carga da coluna de destilação. 

Ressalta-se que a referida bomba localiza-se antes do E-303, dada a necessidade de 

evitar a cavitação deste equipamento com os vapores da corrente parcialmente 

vaporizada saída do E-303. 

A coluna D-301 apresenta uma retirada de fundo aquosa (“EFLUENTE”) e 

duas de topo: “Destilado D-301”, líquida e rica em metanol, e “Gases D-301”, gasosa e 

também rica em metanol e dióxido de carbono. Com vistas a evitar a perda de 

metanol, a corrente “Gases D-301” é resfriada no E-304 para condensar a maior parte 

do metanol presente e a mistura é separada no vaso de flash V-304 (recuperador de 

metanol). Como a D-301 e o V-304 operam em pressões subatmosféricas, a saída de 

topo deste vaso é encaminhada a linha de ejetores. Quando este vapor é resfriado, os 

contaminantes líquidos são direcionados à estação de tratamento de efluentes e a 

parte gasosa segue para o flare da unidade. 

Como as correntes líquidas “Destilado D-301” e “Metanol V-304” encontram-

se a uma pressão abaixo da atmosférica, torna-se necessário utilizar duas bombas (P-

303 e P-304) para levar a corrente a 1 atm e compor o produto final “METANOL”.  

Nas Figuras 5.6 e 5.7, tem-se o detalhamento do fluxograma de processo 

inserido no simulador, onde constam as correntes e equipamentos supracitados. Na 

Figura 5.6 consta o fluxograma da etapa de reforma sem os reatores de WGS (Áreas 

100 e 200) e na Figura 5.7 consta o fluxograma da etapa de produção de metanol 

(Área 300). 

Assim, uma vez finalizada a escolha do processo a ser utilizado, foi 

necessário efetuar o detalhamento de cada item, o que consta na sequência. As 

correntes do processo considerado constam no Anexo VI deste trabalho. 
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Figura 5.6 – Fluxograma da etapa de reforma sem os reatores WGS (Áreas 100 e 200) 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 5.7 – Fluxograma da etapa de produção de metanol (Área 300) 

Fonte: Elaboração própria
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5.3.1 Pacote termodinâmico 

 

A simulação referente à reforma a vapor, etapa inicial do processo, foi 

efetuada por meio do pacote termodinâmico Peng/Robinson, conforme o tópico 5.2.2. 

Com relação às etapas de síntese e purificação do metanol, foi efetuada uma 

busca na literatura sobre qual ferramenta se adequaria melhor à simulação realizada. 

Vale considerar que, em virtude da polaridade da água e do metanol, componentes em 

maior concentração no condensado formado após o reator, percebe-se a possibilidade 

de uma maior não idealidade neste sistema quando comparado com a produção de 

hidrogênio. 

Nesse sentido, MUÑOZ e POSADA (2011) consideram a equação de 

Peng/Robinson como pacote termodinâmico utilizado em todo o processo. MENDES 

(2012) também utiliza a equação de estado de Peng/Robinson em sua simulação, 

porém, em virtude da maior não idealidade da mistura metanol e água, a autora 

emprega a equação de Wilson para a fase líquida. 

SMITH, VAN NESS e ABBOTT (2000) informam que a equação de estado de 

Wilson é um modelo com uma flexibilidade limitada, contudo seria “adequado para a 

maioria dos objetivos da engenharia”. Ressalta-se, ainda, que os parâmetros deste 

modelo são obtidos a partir de sistemas binários. 

PELLEGRINI et al. (2011) e MARJANI et al. (2012) optam por utilizar a 

equação PRSV (Peng/Robinson Stryjek Vera). O primeiro trabalho utiliza somente este 

pacote termodinâmico, enquanto o segundo utiliza-o apenas para a fase gasosa. 

MARJANI et al. (2012) optam pelo pacote termodinâmico NRTL para a fase líquida. 

Conforme indicado por ASPENTECH (2006), o modelo PRSV seria uma modificação 

da equação de Peng/Robinson para estender a aplicação desta aos sistemas 

moderadamente não ideais.  

Acerca do modelo NRTL (Non-Random-Two-Liquid), SMITH, VAN NESS e 

ABBOTT (2000) apresentam que esta equação advém do desenvolvimento da 

equação de Wilson e, tal como este, está baseada em dados binários. 

Por fim, MANENTI et al. (2013) efetuam sua simulação dinâmica do reator de 

metanol utilizando a equação de estado SRK (Soave/Redlich/Kwong). Trata-se de uma 

equação de estado cúbica, a exemplo da equação de Peng/Robinson, e se difere 

desta somente pelo polinômio α função do fator acêntrico (ω). 

Para maiores informações, bem como verificar as equações referentes aos 

modelos apresentados neste item, deve-se verificar SMITH, VAN NESS e ABBOTT 

(2000). 
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Na simulação conduzida neste trabalho, a etapa de produção de metanol foi 

simulada utilizando-se o modelo PRSV, em virtude de ser uma corrente constituída de 

gases em temperaturas medianas. Quando da presença de fase líquida 

(metanol/água), nas correntes após o V-301, optou-se por utilizar o modelo NRTL. 

A alteração do pacote termodinâmico adotado em cada ponto foi efetuada no 

simulador por meio de um operador lógico denominado Cutter.  

 

5.3.2 Capacidade instalada 

 

Para efeitos comparativos, foi adotada a mesma capacidade instalada 

considerada na simulação da reforma a vapor: 700 kmol/h de metano. 

 

5.3.3 Temperatura do reator de metanol 

 

AASBERG-PERTERSEN et al. (2008) comentam que a síntese de metanol é 

uma reação exotérmica e as melhores conversões são obtidas a baixas temperaturas 

e altas pressões. As temperaturas de reação indicadas para os reatores BWR por este 

autor ficam entre 240 e 260 °C. Esta condição apresentada está conforme os trabalhos 

conduzidos por ALTAMIRANO (2013), MANENTI et al. (2013) e YUSUP et al. (2010). 

PELLEGRINI et al. (2011) não apresentam a temperatura de entrada do 

reator, porém indicam que os gases deixam o reator a uma temperatura de 270 °C. 

MUÑOZ e POSADA (2011), por sua vez, apresentam uma temperatura um 

pouco menor, 200 °C. MENDES (2012) também apresenta uma planta de produção de 

metanol com menores temperaturas do que as indicadas na literatura supracitada: 

180°C na entrada e 220 °C na saída. 

Deste modo, diante das temperaturas constatadas na literatura, optou-se por 

estudar uma faixa entre 200 e 250 °C, de forma a determinar qual apresentaria a 

melhor produtividade. Das temperaturas consideradas, o valor de 220 °C mostrou-se 

como um dos melhores resultados entre o balanço H2O formada / metanol produzido. 

Optou-se por um reator isotérmico do tipo BWR. 

 

5.3.4 Pressão do reator de metanol 

 

MARJANI et al. (2012) apresentam o limite mínimo termodinâmico para a 

reação de metanol como sendo 45 MPa. Contudo, segundo os autores citados, a 

pressão operacional tende a ser bem maior (80 MPa) em virtude de a capilaridade dos 

catalisadores ser reduzida. Segundo os autores, o desenvolvimento de catalisadores 
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mais eficientes tem permitido às plantas de metanol operarem com pressões muito 

menores, o que permite uma redução no gasto de energia da unidade. 

YUSUP et al. (2010) utilizam a mesma pressão operacional de MARJANI et 

al. (2012): 82 MPa. PELLEGRINI et al. (2011), todavia, consideram uma pressão 

superior: 150 MPa. Por sua vez, MENDES (2012) opera a uma pressão próxima de 50 

MPa. 

De todas as fontes consultadas, MUÑOZ e POSADA (2011) apresentam a 

menor pressão para a produção de metanol: 35,6 MPa; o que, segundo MARJANI et 

al. (2012), estaria abaixo do limite mínimo termodinâmica da reação. 

Assim, diante do exposto anteriormente, considerando a pressão na qual o 

modelo cinético foi desenvolvido (tópico 5.3.6), entendeu-se válido considerar a 

pressão de 50 MPa. 

 

5.3.5 Perda de carga no reator 

 

Entre as fontes consultadas poucas informaram um valor para a perda de 

carga no reator. YUSUP et al. (2010) indicam uma perda de carga de 108 kPa para um 

reator real de produção de metanol, o qual foi considerado base para sua simulação. 

MENDES (2012) considera uma perda de carga muito maior: 300 kPa; o que seria 

condizente pelo fato de o comprimento de seu reator ser 3 vezes maior que o indicado 

na literatura anterior. 

Assim, diante das citações apresentadas, entendeu-se oportuno considerar a 

perda de carga considerada por YUSUP et al. (2010), visto o comprimento do reator 

considerado neste trabalho apresenta um comprimento semelhante ao destes autores. 

 

5.3.6 Reator de produção de metanol 

 

MANENTI et al. (2013) e YUSUP et al. (2010) utilizam com o comprimento do 

reator considerado de 7 m, aproximadamente. Vale ressaltar que as simulações 

conduzidas por estes autores baseiam-se em plantas de produção de metanol reais. 

Deste modo, uma vez que a planta simulada neste trabalho considera como 

matéria-prima o gás de síntese originado da reforma a vapor, mais rico em CO do que 

as emissões de um forno, o reator de 7 m foi escolhido. Ademais, assim como na 

simulação do reformador, considerou-se um conjunto de 20 reatores CSTR como 

parâmetro para a ferramenta PFR do simulador utilizado. 
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Acerca dos demais parâmetros de configuração do reator, adotou-se: formato 

casco-tubo; diâmetro interno dos tubos de 0,0445 m e um quantitativo de 4.800 tubos 

(YUSUP et al. 2010). 

Assim, como se verificou com relação ao reformador, este trabalho 

desconsidera as reações paralelas com intuito de reduzir a complexidade do modelo 

cinético adotado. Desta forma, reações comumente verificadas na produção de 

metanol, como a produção de DME (coproduto), não consta no modelo considerado. 

Essa simplificação também é adotada por MANENTI et al. (2013) e YUSUP et al. 

2010).  

As literaturas supracitadas consideram apenas três reações para a produção 

de metanol, visto serem as que ocorrem em maior proporção no reator, as quais 

constam na sequência (Reações 5.9, 5.10 e 5.11).  

 

CO + 2 H2 ↔ CH3OH Reação 5.9 

(∆HR
298K = -90.550 kJ/kmol) 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O Reação 5.10 

(∆HR
298K = +41.100 kJ/kmol) 

CO2 + 3 H2 ↔ CH3OH + H2O Reação 5.11 

(∆HR
298K = -49.430 kJ/kmol) 

 

Como indicado anteriormente, utilizou-se neste reator o modelo cinético 

desenvolvido por GRAAF et al. (1988), cujos maiores detalhes constam no Anexo IV.  

Uma vez que se optou por utilizar um reator BWR, o mesmo foi resfriado por 

meio de água próxima ao ponto de saturação (218 °C e 23 bar) do sistema de 

circulação de água/vapor de utilidade da Área 300. Dentro do casco do reator, a água 

absorve a energia liberada durante a reação e produz vapor saturado (220 °C). O 

controle é realizado pelo fluxo desta água no reator, o qual difere conforme a maior ou 

menor recuperação térmica. 

 

5.3.7 Reciclo do R-301 

 

Os gases são retirados pelo topo do V-301 (corrente “Gases V-301”) entram 

no separador S-301 onde uma parte retorna como reciclo do reator e outra segue para 

a válvula de redução de pressão RP-302. 
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A parte que retorna tem sua pressão aumentada no compressor K-302 para 

equalizar com aquela verificada na carga do reator (a saída do reator R-301 sai em 

uma pressão menor devido à perda de carga neste equipamento). A mistura para 

formar a carga do R-301 com a corrente “Syngas K-301” é efetuada no M-301. Esta 

mistura é, então, carga do E-301 para atingir a temperatura de reação (220 °C). 

 

5.3.8 Atendimento do RHC do reformador 

 

A primeira etapa de purificação dos produtos é a condensação da mistura 

água/metanol no V-301 (Condensador). Ao sair do reator a mistura reacional é 

resfriada no E-302 a 30 °C para a condensação destes líquidos. Em seguida estes são 

recolhidos em um vaso do tipo flash (V-301) e separados dos gases. Estes seguem 

para a RP-302 para que a pressão seja reduzida para 25 bar. 

Após a RP-302 tem-se a corrente “Carga PSA” em pressão suficiente para 

que o hidrogênio atinja a entrada do reformador e atenda o RHC da unidade, ou seja 

25 bar. A PSA foi melhor descrita no tópico 5.2.13. Os resíduos da PSA (“Gases 

Residuais PSA”) são encaminhados para compor a corrente “Gás Combustível” que 

alimenta do forno (F-101). 

O produto de fundo do V-301 é recolhido (“Condensado Instável”) e segue 

para a RP-301 para ter sua pressão reduzida a níveis atmosféricos, liberando leves. 

Em seguida, a mesma segue para o vaso de flash (V-302) para separação dos leves e 

estabilização da corrente. 

 

5.3.9 Purificação do metanol 

 

O produto de fundo do V-302 (“Metanol Hidratado”) é aquecido no E-303 para 

ser parcialmente vaporizada e compor carga da coluna de destilação D-301. A 

destilação é o equipamento capaz de efetuar a separação de correntes ricas em 

metanol (correntes “Gases D301” e “Destilado D-301”) e rica em água (corrente 

“EFLUENTE”). Neste trabalho utilizou-se uma coluna de 16 pratos com razão de 

refluxo entre 1 e 1,5 e pressão de topo de 70,9 kPa. 

A corrente “Gases E-301” é resfriada para 30 °C de forma a condensar o 

metanol contido, o qual é recolhido em um vaso de flash (V-304) e se junta à carga 

final de metanol (corrente “METANOL”). Os gases do V-304 são retirados e 

encaminhados aos ejetores para configuração do vácuo. 
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5.3.10 Recirculação de vapor/água de utilidade 

 

O sistema de recirculação de vapor/água de utilidade se inicia na bomba P-

305, responsável por manter a pressão de 23 bar no sistema. A água bombeada 

segue para o trocador E-302, onde atua como “fluido frio” na redução da temperatura 

da corrente de saída do reator R-301 de 220 °C para 30 °C (“Carga V-301”). A energia 

recuperada eleva a temperatura da corrente “Água E-302” para 218 °C, ou seja, 

próximo do ponto de saturação do líquido. 

O vapor produzido no resfriamento do reator mistura-se à corrente “Água S-

303” para compor uma corrente de vapor parcialmente saturado, que aquece a 

corrente “Syngas K-301” no E-301 até 220 °C (“Carga R-301”). 

Em seguida, a saída do E-301 (“Água E-301”), resfriada em virtude da troca 

térmica realizada no trocador mencionado, segue para a válvula redutora de pressão 

RP-304, ocorrendo vaporização parcial a 120 °C. Este vapor produzido permite uma 

troca térmica com o trocador de calor E-303. 

Por fim, o trocador de calor E-306 permite resfriar a corrente para se retornar 

à P-305. Deve-se considerar a necessidade de se utilizar água de make up para este 

trocador de calor, em virtude da necessidade de se atingir uma temperatura de saída 

do E-306 abaixo de 30 °C (temperatura da carga do V-301). 

 

5.3.11 Perdas de carga e eficiências 

 

Foram consideradas as mesmas eficiências para trocadores de calor, bombas 

e compressores indicadas no tópico 5.2.15. Ademais, assim como indicado no tópico 

5.2.16, foram desconsideradas as perdas de carga no processo. 

 

5.4 Simulação da produção integrada de metanol e hidrogênio 

 

A partir das simulações obtidas para a reforma a vapor e a produção 

convencional de metanol, pode-se conduzir a simulação da produção combinada de 

hidrogênio e metanol. 

Considerando a planta de reforma a vapor dos tópicos 5.2 e 5.3 como ponto 

de partida, pode-se compor a unidade representada pela Figura 5.8. 

O Fluxograma referente à planta de produção combinada de hidrogênio e 

metanol encontra-se na Figura 5.9, e as correntes de matéria e energia encontram-se 

nos Anexos VII e VIII. 
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Figura 5.8 – Diagrama de blocos da produção integrada de hidrogênio e metanol 

Fonte: Elaboração própria a partir das Figuras 5.2 e 5.5 

 

A planta de produção combinada de hidrogênio e metanol proposta 

apresenta-se muito semelhante à planta convencional de produção de metanol. Como 

diferença tem-se, apenas, o fato de que o hidrogênio adicional não é encaminhado 

para o forno como combustível, porém é retirado como produto. 

Em virtude de se verificar o melhor rendimento de hidrogênio e metanol, 

optou-se por efetuar a simulação em duas configurações alternativas de planta: 

 

1. Área 100 sem reatores de WGS: nesta configuração não há presença de 

reatores WGS na Área 100 (reforma a vapor), o que permite manter o CO 

na corrente “SYNGAS” – em maior ou menor concentração, conforme a 

condição do reformador; 

 

2. Área 100 com reatores de WGS: neste caso, a Área 100 permanece 

com os reatores de shift para conversão do CO em CO2 e consequente 

aumento na produtividade da geração de hidrogênio. 

 

Na alternativa 1, o processo é semelhante ao da produção convencional de 

metanol, distinguindo-se apenas pela etapa de tratamento dos gases remanescentes 

da reação (corrente “Gases S-301”). Na produção convencional de metanol, os gases 

seguem para o separador S-302 onde uma fração correspondente à vazão de 

hidrogênio a ser utilizado para atender o RHC da planta é separado. Na planta de 

produção integrada, toda a corrente “Gases S-301” segue para a PSA para a produção 

de hidrogênio. 
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Na alternativa 2, a configuração é similar à anterior, com exceção  do R-301, 

onde foi utilizado um “Reator de Conversão”. 

Neste caso, adotou-se este tipo de reator devido a problemas constatados 

quando se usou o PFR com a cinética de GRAAF et al. (1988) nas condições 

empregadas de pressão, temperatura e pressão parcial de hidrogênio. Esse impacto 

foi decorrente da carga do reator R-301, que, neste caso, praticamente não continha 

CO. 

Uma vez que não se verificou na literatura pesquisada dados experimentais 

de conversão de CO2 nas condições empregadas (temperatura, pressão ou 

catalisador), optou-se por obter uma premissa de conversão. Para isso, a conversão 

foi lida a partir de um PFR com a cinética de GRAAF et al. (1988) onde a razão CO2/ 

CO da carga do reator foi gradualmente aumentada. Em valores de razão CO2/CO 

acima de 10, verificou-se um comportamento da curva semelhante a uma assíntota 

horizontal que tendeu a aproximadamente 22%. Com base nisso, este valor foi 

adotado como premissa para a conversão a ser utilizada. 

A Figura 5.9 apresenta o detalhamento do fluxograma de processo inserido 

no simulador para a Área 300 no caso da produção combinada de hidrogênio e 

metanol conforme o formato 1. No caso das Áreas 100 e 200, neste caso, verifica-se o 

mesmo fluxograma apresentado na Figura 5.6. 

Para a alternativa 2, o fluxograma é o mesmo daquele apresentado pela 

Figura 5.9, com exceção do reator que é do tipo conversão e não cinético. Com 

relação às Áreas 100 e 200, tem-se o mesmo fluxograma apresentado na Figura 5.3.
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Figura 5.9 – Fluxograma da etapa de produção de hidrogênio e metanol (Área 300) 

Fonte: Elaboração própria
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5.5 Avaliação dos resultados das simulações efetuadas 

 

Neste tópico foram avaliados os resultados de simulação das plantas de 

reforma a vapor, de produção convencional de metanol e de produção combinada de 

hidrogênio e metanol. 

Na parte contida no tópico 5.5.1, se verifica o estudo das condições a serem 

adotadas no reformador e na parte do tópico 5.5.2 consta a avaliação técnica 

detalhada dos resultados. 

 

5.5.1 Condições a serem adotadas no reformador 

 

Conforme os tópicos 5.2.4 e 5.2.8, não se estabeleceu uma RVC ou uma 

temperatura de saída do reformador específica para as simulações conduzidas. 

Optou-se por adotar valores discretos destas duas variáveis com o intuito de se 

estabelecer as melhores condições operacionais. Foram escolhidos os valores de 

RVC de 3, 4, 5 e 6 e de temperatura de saída do reformador de 750, 800 e 850 °C. 

Os resultados desta avaliação constam nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12. 

 

 
Figura 5.10 – Variação da produtividade de hidrogênio por razão 

molar CO2/CO para cada temperatura de saída do reformador 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da Figura 5.10 se verifica que a produtividade de hidrogênio (razão 

molar de hidrogênio produzido pelo metano da carga) aumenta à medida que se tem 

uma maior temperatura de saída do reformador e uma maior razão molar CO2/CO. 

Além disso, tem-se, também, o fato de que a produção de CO2 gera uma maior 
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quantidade de hidrogênio por molécula de metano que a produção de CO (4:3), o que 

está alinhado com uma maior produtividade deste gás quando uma maior razão molar 

CO2/CO. 

Vale ressaltar que a razão molar foi escolhida para o eixo das ordenadas pelo 

fato de este ser um item importante na produção de metanol (a conversão de CO em 

metanol apresenta maior conversão), bem como por ser uma variável diretamente 

proporcional ao RVC (segundo parâmetro a ser avaliado além da temperatura de 

saída do reformador). 

Em outras palavras, para uma mesma curva de temperatura, quanto maior o 

RVC, maior será a razão molar CO2/CO. Assim, o menor ponto da razão CO2/CO de 

cada curva de temperatura da Figura 5.10 refere-se ao RVC = 3, a segunda menor ao 

RVC = 4 e assim sucessivamente. 

Essa relação direta se explica pelo fato de as reações químicas dominantes 

no reformador serem reversíveis. Quanto maior a pressão parcial do vapor de água no 

meio reacional (RVC), maior a formação de produtos com base no equilíbrio químico. 

Dessa forma, aumenta a conversão de CO em CO2 pela reação de shift. Deve-se 

considerar, ainda, que a reforma do metano em CO2 exige uma quantidade maior de 

água para ser conduzida e uma maior quantidade deste composto favorece esta 

reação. 

Como forma de avaliação, foram escolhidas quatro condições operacionais 

para que sejam conduzidos os estudos posteriores. Estas são: 

 

1. Condição A: condição com maior conversão em CO (menor razão molar 

CO2/CO = 0,6) e produtividade de hidrogênio intermediária (2,65), a qual é 

obtida por meio de um RVC de 3 e a maior temperatura de saída do 

reformador considerada (850 °C); 

 

2. Condição B: nesta condição se consideram os maiores valores para o 

RVC e temperatura de saída do reformador (6 e 850 °C), bem como onde 

se verifica a maior produtividade de hidrogênio observada (3,3) e razão 

molar CO2/CO intermediária (1,1); 

 
3. Condição C: consiste de uma condição inversa da condição A, visto 

apresentar a maior razão molar CO2/CO (1,9), porém com uma 

produtividade de hidrogênio intermediária (2,8); 
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4. Condição D: não se trata de uma condição extrema como as anteriores, 

porém apresenta a segunda maior produtividade de hidrogênio (3,2) e 

com um RVC menor que a condição B. 

 

Todos os estudos tomados no tópico 5.5.2 consideram somente estas quatro 

condições (A, B, C e D). Não foram escolhidos pontos com produtividade de 

hidrogênio abaixo de um valor intermediário (linha imaginária entre os pontos das 

condições A e C). 

 

 
Figura 5.11 – Variação da conversão de metano por razão molar 

CO2/CO para cada temperatura de saída do reformador 

Fonte: Elaboração própria 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que na Figura 5.11 se verifica a mesma relação 

direta entre o RVC e a razão molar CO2/CO apresentada para a Figura 5.10. 

Nota-se uma tendência semelhante àquela constatada na Figura 5.10: 

aumento da conversão de metano junto com o aumento da temperatura de saída do 

reformador e da condição de RVC. 

A Figura 5.11 permite se verificar um resultado interessante. A conversão de 

metano nas condições B e D são maiores do que 90%, enquanto que a conversão 

para as condições A e C ficam em torno de 75 a 80%. 

Além disso, a demanda de energia no reformador (Figura 12) é um parâmetro 

importante na avaliação das emissões de unidades de reforma, visto que, quanto 

maior o consumo de energia, maior será a emissão de carbono da planta. São 

considerados nesta energia o trabalho exigido para o funcionamento da bomba de 
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água e do compressor de metano, a carga térmica do reformador e a energia de 

vaporização da água a ser utilizada para compor o RVC da unidade. 

Nesta avaliação, também se verifica uma proporção direta entre a razão 

molar CO2/CO e a RVC, para cada temperatura de saída do reformador simulado. 

 

 
Figura 5.12 – Variação da demanda de energia por razão molar 

CO2/CO para cada temperatura de saída do reformador 

Fonte: Elaboração própria 

 

A condição A apresenta a menor demanda energética (293 GJ/h), entre as 

quatro avaliadas. Esse melhor resultado deve-se ao fato de esta condição apresentar 

a menor RVC (3) com relação às demais. Uma maior RVC não só exige maior 

demanda energética para vaporização da água (maior calor latente) como, também, 

exige uma maior demanda de energia no reformador para aquecimento do meio 

reacional (maior calor sensível). Assim, o RVC influencia mais no consumo energético 

da planta do que qualquer outro parâmetro. 

Nesse sentido a condição B apresenta a maior demanda de energia (maior 

RVC e temperatura de saída do reformador). Ademais, as condições C e D 

apresentaram um consumo semelhante de energia. Enquanto que a condição D exige 

maior energia no reformador (maior temperatura de saída), a condição C necessita de 

uma maior energia para a vaporização da água (maior RVC). 

A descrição do parágrafo anterior mostra o motivo da escolha da condição D 

para os estudos que se seguem. Trata-se de uma condição que permite alinhar 

resultados de conversão de metano e produtividade de hidrogênio altos (próximos aos 

da condição B), porém com um consumo energético próximo ao de uma condição 

intermediária (condição C). 
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5.5.2 Avaliação dos resultados das simulações 

 

Neste tópico constam as avaliações dos resultados das simulações realizadas 

para a reforma a vapor, a produção convencional de metanol e a produção combinada 

de hidrogênio e metanol (com e sem reatores de shift).  

 

5.5.2.1 Resultados da simulação de reforma a vapor 

 

A simulação da reforma a vapor possibilitou constatar os resultados 

apresentados na Tabela 5.2. Para o item 2 referente ás entradas de energia, foram 

consideradas as perdas do tópico 5.2.15. 

 

Tabela 5.2 – Resultados da simulação da reforma a vapor 

Fonte: Elaboração própria 

Condição Avaliada – Reforma a vapor A B C D 

Temperatura saída reformador (°C) 850 850 750 850 

RVC 3 6 6 5 

1) Características do reformador         

    - Conversão de metano 79,2% 94,1% 76,4% 91,2% 

    - Razão molar CO2/CO 0,56 1,09 1,92 0,91 

    - Produtividade Hidrogênio (kmol H2 / kmol CH4) 2,66 3,31 2,79 3,17 

     

2) Entradas de energia da unidade (GJ/h)     

    - Energia total 501,7 696,2 582,9 625,4 

      a) Energia de aquecimento da carga 40,1 113,7 143,9 88,6 

      b) Energia consumida no reformador 164,2 210,1 157,1 197,8 

      c) Energia recuperada no B-201 287,8 362,6 272,4 329,3 

      d) Energia nos compressores – Área 100 13,2 13,2 13.2 13,2 

      e) Energia nas bombas de água – Área 100 0,1 0,1 0,1 0,1 

      f) Energia na bomba de água – Área 200 0,4 0,4 0,2 0,4 

          

3) Características dos reatores de shift         

    - Conversão de CO 100% 100% 100% 100% 

    - Quantidade de CO convertida no HT WGS 73,3% 86,0% 87,3% 83,2% 

    - Quantidade de CO convertida no LT WGS 26,7% 14,0% 12,7% 16,8% 

          

4) Produção de hidrogênio         

    - Quantidade de hidrogênio produzido (m³/d)15 1.059.874 1.261.732 1.021.846 1.222.464 

                                                 
15 Nas CNTP 
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Condição Avaliada – Reforma a vapor A B C D 

    - Produtividade de Hidrogênio (kg H2 / kg CH4)
16 0,3535 0,4208 0,3408 0,4077 

          

5) Emissões de carbono da planta         

    - Emissões absolutas de carbono (tC/h) 15,01 18,6 14,4 17,5 

    - Intensidade de carbono (kg C / kg H2)
17 3,78 3,94 3,77 3,82 

      a) Combustível de alimentação do forno 1,66 2,16 1,57 1,98 

      b) CO2 originado nos reatores 1,68 1,67 1,68 1,68 

      c) Metano não reagido 0,44 0,10 0,52 0,16 

          

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 5.2, podem ser avaliadas as 

condições consideradas para a reforma a vapor. Primeiramente, pode-se constatar 

que os resultados referentes à produtividade de hidrogênio, conversão de metano e 

razão molar CO2/CO confirmam as tendências observadas no tópico 5.5.1. 

Acerca das reações de shift, tem-se que nos dois reatores (HT WGS e LT 

WGS) praticamente todo o monóxido de carbono reagiu, restando, apenas, um 

pequeno resíduo na corrente de saída do LT WGS. Acerca do perfil de conversão 

deste CO, verifica-se que o reator de baixa temperatura (LT WGS) apresenta, como 

verificado em literatura (tópico 5.2.12), a conversão de uma quantidade menor de CO 

do que aquela verificada nos reatores de alta temperatura (HT WGS).  

Em teremos comparativos, verifica-se que a condição A apresenta maior 

dependência da conversão de CO no LT WGS, em virtude de esta condição 

apresentar a menor razão molar CO2/CO. Assim, como a quantitativa de monóxido de 

carbono na saída do reformador é maior, o HT WGS, nas condições consideradas, a 

conversão torna-se relativamente menor. 

Contudo, uma vez que os reatores de shift convertem praticamente todo o 

monóxido de carbono do reformador, somente se verifica, ao final, a produção de 

hidrogênio decorrente da conversão de metano em dióxido de carbono. Logo, o único 

parâmetro que promove diferenças entre as condições estudadas seria a conversão 

de metano. Quanto maior a conversão de metano, maior a produtividade de hidrogênio 

(kg H2 / kg CH4), o que pode ser visto na Tabela 5.2. 

Com relação ao perfil energético da planta, o mesmo pode ser verificado na 

Figura 5.13. Ressalta-se que, conforme indicado no tópico 5.2.15, para simplificação 

no modelo, a eficiência dos trocadores de calor de 90% foi descontada na energia 

                                                 
16 Hidrogênio da corrente “HIDROGÊNIO” (kg H2) pelo metano da corrente “GÁS NATURAL” 
(kg CH4). 
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recuperada da corrente “Exausto do Forno”. As eficiências dos compressores e 

bombas também foram consideradas. 

 

 
Figura 5.13 – Perfil de energia da reforma a vapor 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da Figura 5.13 se constata que grande parte da energia gerada no 

forno é utilizada para recuperação de energia na Área 200 (“Energia de vapor para 

exportação”). Vale ressaltar que este vapor para exportação pode ser utilizado 

também para geração de eletricidade na turbina T-201, conforme representado na 

Figura 5.3. 

Conforme o tópico 5.2.14, o forno de reforma apresenta uma temperatura de 

1.150 °C, o que foi indicado por RAJESH et al. (2000) como próximo ao valor mínimo 

típico de uma unidade industrial. Vale ressaltar que esta temperatura elevada do forno 

não seria um parâmetro impactante à comparação efetuada, visto que as demais rotas 

estudadas (produção convencional de metanol e integrada) também atendiam a este 

requisito. Logo, pode-se concluir ser um efeito sistemático. 

A energia consumida no reformador depende da condição empregada, porém 

ela representa apenas uma parcela da energia gerada no forno. O excedente de 

energia sai na corrente “Exausto do Forno”. Esta corrente possibilita troca térmica com 

as correntes “Vapor E-105” e “Carga do Reformador”, de forma a atender a demanda 

necessária para aquecimento das cargas do R-101 (reformador). Mesmo assim se 

verifica um excesso de energia considerável que é recuperado no B-201 (caldeira). A 

reforma a vapor mostrou-se, nas condições empregadas, uma unidade exportadora de 

                                                                                                                                               
17 Emissão de carbono da corrente “EXAUSTO” (kg C) pela vazão mássica da corrente 
“HIDROGÊNIO” (kg H2). 
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energia em quantidade considerável. A exportação de energia é uma atividade 

reportada por MANOUSIOUTHAKIS e POSADA (2005), RAJESH et al. (2000, 2001) e 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010).  

Nota-se que o RVC influência de forma significativa o consumo de energia 

pela planta de reforma. Quanto maior a vazão de vapor que é carga do reformador 

(“Vapor E-105”), maior a energia consumida para atender o calor latente de 

vaporização (E-105) e o calor sensível para se atingir a temperatura final do 

reformador. Por este motivo a demanda energética de aquecimento da carga do 

reformador para a condição A apresenta-se menor quando comparada ao demais, 

visto esta condição ter a menor RVC. 

Com relação à condição B e C, nota-se um menor consumo na primeira 

apesar de as duas apresentarem a mesma RVC. Isso se dá devido ao fato de a 

temperatura de saída do reformador ser maior na condição B do que na condição C, o 

que permite uma maior recuperação térmica no E-102. 

Nota-se que a demanda de energia pelas bombas e compressores apresenta-

se muito menor do que as trocas térmicas do sistema (mesmo quando se considera 

somente a energia térmica de aquecimento da carga referente ao reformador).  

Com relação ao perfil de intensidade de carbono da planta, o mesmo pode 

ser verificado na Figura 5.14. 

 

 
Figura 5.14 – Perfil de intensidade de carbono da reforma a vapor 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da Figura 5.14 se verifica que grande parte do carbono emitido pela 

reforma a vapor é proveniente da queima do combustível do forno, ou seja, a carga do 

reformador tem menor contribuição. Na simulação, foi considerada a queima de gás 
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natural (metano), cuja alimentação é adicional à entrada do reformador. Somente com 

a corrente “Gás Combustível”, em nenhuma das condições estudadas, não foi possível 

atender a energia necessária para manter a temperatura dos gases de exaustão do 

forno no valor estabelecido (tópico 5.2.14). Dessa forma, a alimentação com um 

combustível adicional foi necessária, aumentando as emissões. 

Com as Figuras 5.13 e 5.14 pode-se verificar que as condições A e C, as que 

exigem a menor demanda térmica no reformador (menor RVC e temperatura de saída, 

respectivamente), são aquelas que apresentam as menores intensidade de carbono: 

3,78 e 3,77 kg C / kg H2
18. A maior presença de metano não reagido nestas condições 

influenciou neste resultado. 

Adicionalmente, a conversão maior de metano no reformador das condições 

B e D não só reduz o teor de metano no “Gás Combustível”, como também aumenta o 

teor de CO2. O dióxido de carbono é um gás inerte e, por isso, ao entrar no forno 

acaba “diluindo” a energia gerada com a queima dos componentes combustíveis, 

dificultando o atingimento da temperatura de 1.150 °C (reduz o poder calorífico da 

corrente). Um maior consumo de combustível para se atingir a temperatura do forno é 

uma característica da reforma a vapor, a qual se verificaria independente da 

temperatura do forno.  

Por fim, ressalta-se que o carbono emitido a partir do CO2 produzido nos 

reatores (R-101, R-102 e R-103) apresenta o mesmo valor nas quatro condições: 1,68 

kg C / kg H2. Isso se deve ao fato de o CO produzido no reformador ser praticamente 

convertido em CO2, o que promove para o processo uma produção global segundo a 

Reação 5.8. Logo, este valor seria próximo ao verificado para a estequiométria de 

reação (1,5 kg C / k H2), porém maior devido às perdas de hidrogênio ao longo do 

processo. 

 

5.5.2.2 Resultados da simulação da produção convencional de metanol 

 

Os resultados da simulação da produção convencional de metanol são 

apresentados na Tabela 5.3. Para o item 2 referente às entradas de energia, foram 

consideradas as perdas apontadas no tópico 5.2.15. 

Com relação ao consumo de energia na planta de produção de metanol, o 

mesmo não foi inserido na Tabela 5.3 pelo fato de a mesma consumir apenas energia 

interna do sistema. Existem dois pontos de entrada de energia térmica na Área 300: a 

etapa de reação (E-301) e a etapa de purificação (E-303 e Refervedor da D-301). O 

primeiro ponto é atendido pelo sistema de reciclo de vapor/água de utilidade da planta. 

Este ciclo recupera energia do R-301 e do E-302 para fornecer ao E-301 e ao E-303. 
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As perdas neste ciclo seriam supridas pela energia gerada no reator devido ás 

reações de produção de metanol serem exotérmicas. Com relação ao refervedor da D-

301, tem-se que a energia é fornecida pelo “Vapor T-201”, ou seja, uma energia que já 

havia sido contabilizada na recuperação do B-201. 

 

Tabela 5.3 – Resultados da simulação da produção convencional de metanol 

Fonte: Elaboração própria 

Condição Avaliada – Produção de metanol A B C D 

Temperatura saída reformador (°C) 850 850 750 850 

RVC 3 6 6 5 

1) Características na Área 100         

    - Conversão de metano (%) 79,3% 94,1% 76,4% 91,2% 

    - Razão molar CO2/CO (“SYNGAS”) 0,56 1,08 1,90 0,90 

     

2) Entradas de energia da unidade (GJ/h)     

    - Energia total 374,7 493,0 380,5 458,8 

      a) Energia de aquecimento da carga 50,4 124,4 150,4 99,6 

      b) Energia consumida no reformador 164,1 210,1 157,1 197,8 

      c) Energia recuperada no B-201 132,6 128,7 45,3 132,2 

      d) Energia nos compressores – Área 100 12,8 12,8 12,8 12,8 

      e) Energia nos compressores – Área 300 14,1 16,3 14,5 15,8 

      f) Energia nas bombas de água – Área 100 0,1 0,1 0,1 0,1 

      g) Energia na bomba de água – Área 200 0,2 0,2 0,1 0,2 

      h) Energia nas bombas – Área 300 0,3 0,3 0,3 0,3 

          

3) Área 300 - etapa de reação18         

       - Conversão de CO 52,1% 45,6% 53,7% 46,7% 

       - Conversão de CO2 68,6% 53,9% 54,6% 57,2% 

       - Conversão de CO + CO2 58,0% 49,9% 54,3% 51,6% 

     

4) Produção de metanol         

    - Quantidade de metanol produzido (t/d) 247,0 245,3 216,7 245,0 

    - Produtividade de metanol (kg MeOH / kg CH4) 0,916 0,910 0,804 0,909 

     

5) Emissões de carbono da planta         

    - Emissões absolutas de carbono (tC/h) 5,0 7,0 5,1 6,4 

    - Intensidade de carbono (kg C / kg MeOH)19 0,49 0,68 0,57 0,62 

      a) Combustível de alimentação do forno 0,04 0,24 0,01 0,18 

                                                 
18 Conversão obtida considerando a quantidade de matéria (kmol/h) de CO ou CO2 das 
correntes de entrada e saída do recido do reator R-301 (correntes “Syngas K-301”, “Gases S-
301” e “Condensável Instável”). 
19 Emissão de carbono da corrente “EXAUSTO” (kg C) pela vazão mássica da corrente 
“METANOL” (kg MeOH). 
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Condição Avaliada – Produção de metanol A B C D 

      b) CO2 no Gás Combustível 0,07 0,19 0,21 0,15 

      c) CO no Gás Combustível 0,20 0,20 0,11 0,21 

      d) Metano no Gás Combustível 0,17 0,05 0,22 0,07 

      e) Metanol no Gás Combustível 0,01 0,01 0,01 0,01 

          

 

Desta forma, a inclusão da Área 300 apenas amplia o consumo de energia 

elétrica nos compressores e bombas adicionais. Vale considerar que o compressor K-

102 (reciclo de hidrogênio) perde o sentido pela planta de metanol, origem desta 

corrente de reciclo, apresentar uma pressão muito mais elevada. Em contrapartida, há 

a necessidade dos compressores K-301 e K-302 que consomem entre 9 e 11 GJ/h, 

dependendo da condição. 

Com relação às bombas, a inserção da Área 300 amplia o consumo de 

energia em apenas 0,1 GJ/h (em virtude da redução da energia da P-201 por haver 

uma menor vazão de BFW). 

O perfil das entradas de energia da produção convencional de metanol consta 

na Figura 5.15. 

 

 
Figura 5.15 – Perfil energético da produção convencional de metanol 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio da Figura 5.15 verifica-se que a entrada de energia da planta de 

produção de metanol é inferior àquela verificada na reforma a vapor. Há um pequeno 

aumento na energia de aquecimento da carga do reformador, como informado acima, 

e a manutenção da energia consumida no reformador, porém nota-se uma redução 

crucial na energia recuperada na Área 200. 
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Nesse sentido, vale ressaltar que a temperatura de 1.150 °C foi mantida no 

exausto do forno. O menor conteúdo de energia desta corrente para se atingir esta 

temperatura indicada contribuiu para reduzir a recuperação no B-201. Ao atender os 

trocadores de calor E-101 e E-105, a energia excedente do exausto do forno foi muito 

inferior àquela verificada na reforma a vapor. 

O principal motivo para esta característica verificada é a menor vazão da 

corrente de exausto do forno quando se compara o processo convencional de 

produção de metanol com a reforma a vapor. Com uma menor vazão mássica, uma 

quantidade menor de energia é necessária para aquecer a mistura a 1.150 °C e, 

consecutivamente, uma energia menor é recuperada na B-201. 

Esta vazão mássica menor se deve a corrente “Gás Combustível” apresentar: 

menor teor de CO2 (uma parte do carbono se encontra como CO e outra parte reagiu 

para compor o metanol) e maior teor de CO e H2 (gases combustíveis). O maior teor 

de gases combustíveis reduz o consumo de combustível no forno (metano), o que 

também contribui para a redução da vazão mássica final. 

Com relação à demanda de energia elétrica, tem-se uma aumento maior que 

o dobro do consumo quando se compara com a reforma a vapor. Este se deve, 

principalmente, devido à energia consumida no compressor K-301 que eleva a 

pressão de 22 bar para 50 bar (razão de compressão de 1:2,3). 

Quanto ao perfil de intensidade de carbono da planta de produção 

convencional de metanol tem-se a Figura 5.16. 

 

 
Figura 5.16 – Perfil de intensidade de carbono da produção de metanol 

Fonte: Elaboração própria 
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Por meio da Figura 5.16 se verifica que a intensidade de carbono da 

produção de metanol é inferior à verificada na reforma a vapor, o que ocorre, 

primeiramente, devido à menor alimentação de combustível externo do forno (devido 

ao teor de CO e hidrogênio do “Gás Combustível”), como também, pelo maior peso 

molar do metanol. 

Verifica-se uma maior importância do carbono emitido pela queima do metano 

e do CO não reagidos, com relação ao carbono do combustível, quando comparado a 

mesma relação no caso da reforma a vapor (Figura 5.14). Essa diferença permite 

visualizar o motivo apresentado acima para a menor vazão de gases no exausto. 

Ademais, como a queima do CO e do hidrogênio demandam menos oxigênio 

do que a do metano, a carga de ar atmosférico no forno foi menor que a verificada na 

reforma a vapor. Com isso, tem-se outro fator que possibilitou a redução da vazão 

mássica dos exaustos do forno. 

 

5.5.2.3 Resultados da simulação da produção combinada 

 

Conforme indicado no tópico 5.4, a presença ou ausência dos reatores de 

shift pode interferir na produtividade de hidrogênio da planta. Por meio da Tabela 5.4 

se verifica que os reatores de shift seriam responsáveis por 9 a 16% do hidrogênio 

produzido. Os percentuais da Tabela 5.4 tomaram como base a produção total de 

hidrogênio da planta em cada condição estudada. 

 

Tabela 5.4 – Perfil da produção de hidrogênio nas plantas de reforma a vapor 

Fonte: Elaboração própria 

  A B C D 

Produção Reforma 84% 88% 91% 87% 

Produção HT WGS 12% 10% 8% 11% 

Produção LT WGS 4% 2% 1% 2% 

Produção de Metanol 0% 0% 0% 0% 

Condensador / PSA -11% -11% -11% -11% 

Produção Total 100% 100% 100% 100% 
 

A maior influência dos reatores de shift se verifica na condição A (16%), visto 

o reformador, nas condições estudadas, apresentar menor razão molar CO2/CO e, 

consequentemente, maior quantidade de monóxido de carbono para converter no shift.  

Quando da produção combinada de hidrogênio e metanol, conforme tópico 

5.4, foram adotadas duas configurações diferentes: com e sem os reatores de shift. O 
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objetivo destes das duas configurações foi avaliar o impacto que tais reatores trariam à 

unidade como um todo. 

Como a conversão de metanol é inferior a 60%, a conversão em CO2 

permitiria uma produção adicional de hidrogênio devido ao excesso de CO2 não 

consumido no reator de metanol. 

Por fim, os resultados da simulação da produção combinada de hidrogênio e 

metanol são apresentados nas Tabelas 5.5 (sem WGS) e 5.6 (com WGS). Para o item 

2 referente às entradas de energia, foram consideradas as perdas do tópico 5.2.15. 

 

Tabela 5.5 – Resultados da simulação da produção combinada (sem WGS) 

Fonte: Elaboração própria 

Condição Avaliada – Produção combinada A B C D 

Temperatura saída reformador (°C) 850 850 750 850 

RVC 3 6 6 5 

1) Características na Área 100         

    - Conversão de metano 79,3% 94,1% 76,4% 91,2% 

    - Razão molar CO2/CO (“SYNGAS”) 0,56 1,08 1,90 0,90 

     

2) Entradas de energia da unidade (GJ/h)     

    - Energia total 405,9 532,9 412,7 492,9 

      a) Energia de aquecimento da carga 50,4 124,4 150,4 99,6 

      b) Energia consumida no reformador 164,1 210,1 157,1 197,8 

      c) Energia recuperada no B-201 163,7 168,6 77,4 166,2 

      d) Energia nos compressores – Área 100 12,8 12,8 12,8 12,8 

      e) Energia nos compressores – Área 300 14,1 16,3 14,5 15,8 

      f) Energia nas bombas de água – Área 100 0,1 0,1 0,1 0,1 

      g) Energia na bomba de água – Área 200 0,3 0,3 0,1 0,3 

      h) Energia nas bombas – Área 300 0,3 0,3 0,3 0,3 

          

3) Produtividade         

       - Quantidade de hidrogênio produzido (m³/d) 504.325 697.393 555.092 655.144 

       - Produtividade de hidrogênio (kg H2 / kg CH4) 0,1682 0,2326 0,1851 0,2185 

       - Quantidade de metanol produzido (t/d) 247,0 245,3 216,7 245,0 

       - Produtividade de metanol (kg MeOH / kg CH4) 0,9163 0,9100 0,8041 0,9089 

     

5) Emissões de carbono da planta         

    - Emissões absolutas de carbono (tC/h) 9,1 12,6 9,6 11,5 

    - Intensidade de carbono (kg C / kg MeOH)20 0,75 0,98 0,86 0,91 

      a) Combustível de alimentação do forno 0,36 0,62 0,41 0,55 

                                                 
20 Emissão de carbono da corrente “EXAUSTO” (kg C) pela vazão mássica das correntes 
“HIDROGÊNIO” (kg H2) e “METANOL” (kg MeOH). 
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Condição Avaliada – Produção combinada A B C D 

      b) CO2 no Gás Combustível 0,06 0,15 0,17 0,12 

      c) CO no Gás Combustível 0,17 0,16 0,09 0,17 

      d) Metano no Gás Combustível 0,15 0,04 0,18 0,06 

      e) Metanol no Gás Combustível 0,01 0,01 0,01 0,01 

          

 

Tabela 5.6 – Resultados da simulação da produção combinada (com WGS) 

Fonte: Elaboração própria 

Condição Avaliada – Produção combinada A B C D 

Temperatura saída reformador (°C) 850 850 750 850 

RVC 3 6 6 5 

1) Entradas de energia da unidade (GJ/h)     

    - Energia total 434,9 547,8 420,5 516,2 

      a) Energia de aquecimento da carga 40,1 113,7 143,9 88,6 

      b) Energia consumida no reformador 164,2 210,1 157,1 197,8 

      c) Energia recuperada no B-201 202,3 193,6 91,8 199,9 

      d) Energia nos compressores – Área 100 12,8 12,8 12,8 12,8 

      e) Energia nos compressores – Área 300 14,7 16,7 14,4 16,3 

      f) Energia nas bombas de água – Área 100 0,1 0,1 0,1 0,1 

      g) Energia na bomba de água – Área 200 0,3 0,3 0,2 0,3 

      h) Energia nas bombas – Área 300 0,4 0,4 0,4 0,4 

          

2) Produtividade         

       - Quantidade de hidrogênio produzido (m³/d) 522.490 660.674 509.726 645.386 

       - Produtividade de hidrogênio (kg H2 / kg CH4)
21 0,1743 0,2203 0,1700 0,2152 

       - Quantidade de metanol produzido (t/d) 273,2 305,6 260,0 294,3 

       - Produtividade de metanol (kg MeOH / kg CH4)
22 1,0136 1,1339 0,9645 1,0921 

     

4) Emissões de carbono da planta         

    - Emissões absolutas de carbono (tC/h) 10,0 12,7 9,4 12,0 

    - Intensidade de carbono (kg C / kg MeOH) 0,75 0,84 0,74 0,82 

      a) Combustível de alimentação do forno 0,44 0,60 0,41 0,56 

      b) CO2 no Gás Combustível 0,18 0,20 0,18 0,20 

      c) CO no Gás Combustível 0,00 0,00 0,00 0,00 

      d) Metano no Gás Combustível 0,13 0,03 0,15 0,05 

      e) Metanol no Gás Combustível 0,01 0,01 0,01 0,01 

          

 

                                                 
21 Hidrogênio da corrente “HIDROGÊNIO” (kg H2) pelo metano da corrente “GÁS NATURAL” 
(kg CH4). 
22 Corrente “METANOL” (kg MeOH) pelo metano da corrente “GÁS NATURAL” (kg CH4). 
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Nas Figuras 5.17 e 5.18 constam os perfis de entrada de energia das plantas 

de produção combinada com e sem os reatores de shift. 

 

 
Figura 5.17 – Perfil de energia da produção combinada sem WGS 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 5.18 – Perfil de energia da produção combinada com WGS 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que o consumo de energia para a planta combinada (com e sem 

WGS) apresenta-se intermediário ao verificado na produção de metanol e na reforma 

a vapor. Grande parte desta diferença deve-se ao maior excesso de energia na 

corrente “Exausto do Forno” que pode ser verificado na energia recuperada no B-201. 

Essa maior energia deve-se ao fato de haver, no formato com WGS, uma 

maior quantidade de CO2 no gás combustível que alimenta o forno. Este componente 
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é inerte (não queima no forno) e, adicionalmente, tende a “diluir” a energia da queima 

dos combustíveis, dificultando atingir a temperatura de 1.150 °C. 

Com relação à produtividade de hidrogênio e metanol nas plantas 

combinadas com e sem WGS, verifica-se os resultados das Figuras 5.19 e 5.20. 

 

 
Figura 5.19 – Produtividade de hidrogênio das plantas combinadas: com e sem WGS 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 5.20 – Produtividade de metanol das plantas combinadas: com e sem WGS 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por meio das Figuras 5.19 e 5.20 verifica-se que as plantas combinadas 

apresentam uma queda na produtividade de hidrogênio perante a reforma a vapor 

convencional. Isso era esperado, visto que a reação de produção de metanol consome 

este insumo.  

Com relação à produção de metanol convencional e a combinada (sem 

WGS), não se verifica diferença, visto que o processo é muito semelhante. A única 

diferença entre estes é a destinação da corrente “Gases S-301”. Na produção 



184 

convencional quase praticamente toda esta corrente é encaminhada como 

combustível do forno de reforma, enquanto que na produção combinada esta segue 

para a PSA para a produção de hidrogênio. Contudo, acerca da produção de metanol 

(etapa de reação e de purificação), não se verifica diferença. 

Em relação aos formatos com e sem WGS, verifica-se que o maior teor de 

CO2 no “SYNGAS”, proporcionado pela presença dos reatores de shift tende a 

aumentar a conversão de metanol e, consequentemente, a produtividade deste. 

Acerca do comparativo dos formatos com e sem WGS, tem-se que, ao 

contrário do que se esperava, a produtividade de hidrogênio da planta com WGS foi 

inferior àquela verificada no formato sem WGS. Este resultado se deve à maior 

reatividade no reator de metanol, que consome uma parte maior deste hidrogênio 

produzido. Esse é um fator positivo, visto que uma maior conversão em metanol tende 

a evitar emissão de carbono. 

Contudo, em virtude da maior presença de CO2 no forno, verificou-se nas 

Figuras 5.17 e 5.18 um maior excesso de energia nos gases de exaustão do forno. 

Este efeito teve como causa, como informado acima, um maior teor de CO2 na 

corrente “Gás Combustível”, o que tenderia a “diluir” a energia da queima dos 

combustíveis do forno. Logo, para se atingir a temperatura de 1.150 °C, seria preciso 

um consumo maior de combustível, o que poderia aumentar a intensidade de carbono. 

Nas Figuras 5.21 e 5.22, verificam-se os perfis de intensidade de carbono das 

plantas combinadas sem e com WGS, respectivamente. 

Pode-se confirmar nos Anexos VII e VIII que o combustível consumido pela 

planta que contém os reatores de shift na Área 100 é maior. Este aumento varia 

conforme a condição empregada: 31% (cond. A); ≈13,5% (cond. B e C) e 18% (cond. 

D). Contudo, em virtude da maior produtividade de hidrogênio e de metanol nesta 

condição, tem-se que este aumento no consumo de combustível é compensado e as 

plantas apresentaram uma intensidade de carbono menor, quando comparada à 

planta sem WGS. 
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Figura 5.21 – Perfil de intensidade de carbono da produção combinada sem WGS 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 5.22 – Perfil de intensidade de carbono da produção combinada com WGS 

Fonte: elaboração própria 

 

Assim, percebe-se que a condição proposta de se utilizar os reatores de shift 

na Área 100 apresentou um resultado positivo com relação às emissões de carbono. 

 

5.5.3 Comparativo das intensidades de carbono entre as rotas consideradas 

 

Com base nos dados levantados nas simulações e apresentados no tópico 

5.5.2, foi elaborada a Tabela 5.7, que consolida os dados referentes às emissões de 

carbono das plantas de reforma a vapor, de produção convencional de metanol e de 

produção combinada de hidrogênio e metanol (com e sem WGS). 
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Tabela 5.7 – Consolidado dos dados referentes às emissões de 

carbono das plantas avaliadas: base mássica 

Fonte: Elaboração própria 

Condição Avaliada A B C D 

Temperatura saída reformador (°C) 850 850 750 850 

RVC 3 6 6 5 
1) Reforma a vapor convencional         

       - Produção Hidrogênio (t/h) 3,97 4,73 3,83 4,58 

       - Produção Metanol (t/h) - - - - 

       - Emissão Carbono Absoluta (tC/h) 15,01 18,62 14,41 17,48 

       - Intensidade de Carbono (kg C/ kg produto) 3,78 3,94 3,77 3,82 

2) Produção de metanol convencional         

       - Produção Hidrogênio (t/h) - - - - 

       - Produção Metanol (t/h) 10,29 10,22 9,03 10,21 

       - Emissão Carbono Absoluta (tC/h) 5,02 6,97 5,13 6,36 

       - Intensidade de Carbono (kg C/ kg produto) 0,49 0,68 0,57 0,62 

3) Consolidado da produção convencional (hidrogênio e metanol)       

       - Produção Hidrogênio (t/h) 3,97 4,73 3,83 4,58 

       - Produção Metanol (t/h) 10,29 10,22 9,03 10,21 

       - Produção Total (t/h) 14,26 14,94 12,86 14,79 

       - Emissão Carbono Absoluta (tC/h) 20,04 25,59 19,54 23,84 

       - Intensidade de Carbono (kg C/ kg produto) 1,41 1,71 1,52 1,61 

4) Produção combinada (sem WGS)         

       - Produção Hidrogênio (t/h) 1,89 2,61 2,08 2,45 

       - Produção Metanol (t/h) 10,29 10,22 9,03 10,21 

       - Produção Total (t/h) 12,18 12,83 11,11 12,66 

       - Emissão Carbono Absoluta (tC/h) 9,11 12,56 9,57 11,53 

       - Intensidade de Carbono (kg C/ kg produto) 0,75 0,98 0,86 0,91 

       - Variação da Intensidade de Carbono (base item 3)  -46,8% -42,9% -43,3% -43,5% 

5) Produção combinada (com WGS)         

       - Produção Hidrogênio (t/h) 1,96 2,47 1,91 2,42 

       - Produção Metanol (t/h) 11,38 12,73 10,83 12,17 

       - Produção Total (t/h) 13,34 15,21 12,74 14,59 

       - Emissão Carbono Absoluta (tC/h) 9,97 12,73 9,45 12,03 

       - Intensidade de Carbono (kg C/ kg produto) 0,75 0,84 0,74 0,82 

       - Variação da Intensidade de Carbono (base item 3)  -46,8% -51,1% -51,2% -49,2% 

 

No caso da unidade de processo de reforma a vapor, verifica-se que as 

condições A e C apresentaram o menor valor deste parâmetro (3,78 e 3,77 kg C / kg 

H2). Embora as condições B e D apresentem a maior produtividade de hidrogênio 

(4,73 e 4,58 t/h), por exibir condições mais severas no reformador e, assim, uma maior 
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conversão de metano, estas resultam em uma intensidade de carbono maior (3,94 e 

3,82 kg C / kg H2). 

Considerando a condição A como base para a comparação das outras, no 

caso da reforma a vapor, tem-se que para as condições B, C e D a produção de 

hidrogênio variou +19%, -3,5% e +15%, enquanto que, para as mesmas condições, as 

emissões absolutas de carbono variaram +24%, -4% e +16%. Esses números 

confirmam os resultados de intensidade de carbono: nas condições B e D o aumento 

das emissões foi maior do que a variação da produção de hidrogênio e na condição C 

a redução das emissões apresentou-se mais intensa do que a queda na produção de 

hidrogênio. 

Diante do exposto, pode-se dizer que as condições da planta de produção de 

hidrogênio menos impactantes para as emissões de carbono (ou que minimiza o 

consumo de combustível) são a A e a C. Entre estas, a condição A mostra-se a melhor 

condição visto a maior produtividade de hidrogênio apresentada, o que pode ser 

constatado na Tabela 5.2. A utilização de um RVC ≈ 3 e uma temperatura de saída do 

reformador = 850 °C foram condições indicadas por BRASIL et al. (2012) para a 

reforma a vapor de gás natural. 

Acerca da produção convencional de metanol, verifica-se um resultado 

semelhante ao constatado para a reforma a vapor: a condição A apresentou o menor 

resultado de intensidade de carbono. Neste caso, contudo, esta condição mostrou-se 

muito superior às demais, por apresentar maior produção de metanol e menor emissão 

absoluta de carbono. Na Tabela 5.3, constata-se que a condição A apresenta a maior 

conversão de CO e CO2 em metanol (considerando o reciclo) e o Anexo VI indica ser a 

condição com menor alimentação de combustível externo no forno F-101. 

Acerca da conversão, verifica-se pela Figura 5.23 que, considerando o 

reciclo, as condições extremas (menor e maior razão molar de CO2/CO) apresentam 

as maiores conversões em metanol. A conversão desta Figura foi obtida utilizando a 

quantidade de matéria (kmol/h) de CO ou CO2 das correntes de entrada e saída do 

reciclo do reator R-301 (correntes “Syngas K-301”, “Gases S-301” e “Condensável 

Instável”). 

A Figura 5.23 mostra que as condições A e C apresentam as maiores 

conversões em metanol. São aquelas que apresentam, respectivamente, a menor e a 

maior razão molar CO2/CO. Ou seja, são as condições que podem ser consideradas 

mais ricas em CO (condição A) e CO2 (condição C). Logo, percebe-se que um gás de 

síntese mais rico em um destes componentes tende a aumentar a produtividade de 

metanol. Essa observação corrobora com o apresentado pela Figura 5.20, onde a 

produtividade de metanol nas plantas que apresentam WGS ser maior. 
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Com relação às condições intermediárias B e D (razão molar CO2/CO próximo 

de 1), verifica-se uma menor conversão de metanol. Uma possível explicação para 

esta fato pode ser a questão da pressão parcial do componente ser maior quando este 

se encontra mais puro no gás de síntese. Como o modelo cinético é função das 

pressões parciais, um maior valor desta variável pode permitir maiores velocidades de 

reação. 

 

 
Figura 5.23 – Conversão de CO e CO2 em metanol 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda sobre a Figura 5.20, mesmo tendo a condição C uma maior conversão 

em metanol, quando se compara a produtividade de metanol (kg metanol / kg metano) 

as condições B e D tornam-se maiores. Isso se deve ao fato de que no parâmetro 

produtividade de metanol tem-se também influência da conversão de metano no 

reformador, que é maior nas condições B e D. 

Outro ponto a observar é que o monóxido de carbono tende a apresentar uma 

conversão maior de metanol do que o dióxido de carbono. Isso se verifica pela Figura 

5.20, visto que as condições mais ricas neste primeiro componente (A e D) 

apresentam melhores conversões que suas equivalentes (C e B, respectivamente). 

Desta forma, pelo fato de a condição A ser aquela mais rica no componente 

monóxido de carbono, esta apresenta a melhor conversão em metanol. 

Com relação às emissões absolutas de carbono, vale considerar que a 

condição A apresenta um maior teor de metano e CO na corrente “Gás Combustível” 

devido a menor conversão no reformador e a menor razão molar CO2/CO na corrente 

“SYNGAS”. Por este motivo, como esta condição apresenta uma alimentação do forno 

bastante rica em componentes redutores, a mesma tem o menor consumo de 
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combustível externo para manter o forno F-101. O mesmo não se verifica nas demais 

condições, visto que o teor de dióxido de carbono tende a ser maior. 

Assim, uma vez determinado os quantitativos referentes às produções 

convencionais de hidrogênio (reforma a vapor) e metanol, cabe a comparação com as 

rotas combinadas (com e sem WGS).  

Esta comparação considerou a produção de hidrogênio e metanol 

convencionais. Esta configuração foi baseada na premissa de que a planta combinada 

de produção de metanol e hidrogênio atenderia a duas demandas diferentes: o 

hidrogênio do hidrorrefino e o mercado de metanol. Assim, considerando as plantas 

convencionais, as duas precisariam ser operadas para atender estes usos em 

separado. Ou seja, a instalação de produção combinada permitiria substituir duas 

unidades industriais por uma única.  

Com relação à consolidação das plantas convencionais de reforma a vapor e 

de produção de metanol, tem-se que a condição A apresentou a menor intensidade de 

carbono, visto o melhor resultado desta na produção de metanol. 

Acerca da intensidade de carbono na produção combinada de hidrogênio, 

conforme indicado no tópico 5.5.2.3, verifica-se que as unidades que contêm os 

reatores de shift na Área 100 apresentam menor intensidade (a exceção da condição 

A). Este resultado específico da condição A se deve ao aumento do consumo de 

combustível ter sido maior neste caso, pois a redução no quantitativo de CO na 

corrente “Gás Combustível” foi mais significativa nesta.  

A Figura 5.24 apresenta o perfil de redução da intensidade de carbono das 

plantas combinadas quando comparadas ao consolidado das convencionais.  

 

 
Figura 5.24 – Redução da intensidade de carbono em relação ao 

consolidado das plantas convencionais 

Fonte: Elaboração própria 
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A Figura 5.24 mostra que, em base mássica, a produção combinada de 

hidrogênio e metanol possibilita a redução da intensidade de carbono entre 40 e 50% 

do consolidado das plantas convencionais, independente da condição utilizada. Como 

indicado acima, não se constata diferença significativa na presença ou ausência do 

WGS na condição A. Para as outras condições, entretanto, a presença dos reatores de 

shift mostra importância considerável, dado que as reduções na intensidade de 

carbono passam, inclusive, a serem maiores do que aquelas verificadas para a 

condição A (a maior redução considerando-se a planta sem reatores de shift). 

Outra possibilidade para se efetuar a comparação entre as rotas, consiste em 

utilizar como base de cálculo a menor intensidade de carbono verificada no 

consolidado das rotas convencionais de produção de hidrogênio e metanol: a condição 

A com 1,41 kg C / kg produto. Este formato permite considerar como linha de base a 

produção convencional menos impactante com relação às emissões de carbono. Este 

resultado encontra-se apresentado na Figura 5.25. 

 

 
Figura 5.25 – Redução da intensidade de carbono em relação ao 

consolidado das plantas convencionais na condição A: base mássica 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 5.25 demonstra que ao se comparar frente à menor intensidade de 

carbono verificada no consolidado das plantas convencionais de produção de 

hidrogênio e metanol, são constatadas reduções menores (30 e 47 %). 

Por meio desta base diferenciada, tem-se destaque para três situações: 

condição C com WGS e condição A com e sem WGS (redução acima de 45 %). Por 
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meio desta avaliação, estas seriam as melhores condições para se efetuar a produção 

combinada nas unidades de UGH (base mássica). 

Uma vez que a configuração com WGS requereu o uso de um “Reator de 

Conversão”, deve-se informar que o resultado desta simulação pode ser considerado 

apenas como indicativo. Os resultados da simulação da produção combinada sem 

WGS tem mais credibilidade, visto ter sido obtido com modelos cinéticos de uso amplo 

na literatura. Essa questão destaca a condição A sem WGS em relação às demais 

indicadas no parágrafo anterior (condições A e C com WGS) e torna este o melhor 

resultado em base mássica. 

 

5.5.3.1 Intensidades de carbono em base molar 

 

Outra questão a considerar é o fato de as avaliações anteriores terem sido 

realizadas considerando os produtos produzidos em base mássica. Contudo, o 

hidrogênio e o metanol apresentam massas molares muito diferenciadas (2 e 32 

kg/kmol, respectivamente), o que tende a favorecer os resultados para a produção de 

metanol. Por isso, optou-se, adicionalmente, por considerar também o gráfico da 

Figura 5.25 para uma intensidade de carbono em base molar (kg C / kmol produto). A 

premissa desta análise é que os produtos teriam a mesma estequiométrica de 

produção (1:1), segundo abordagem teórica das Reações 4.1 e 4.2. O resultado da 

avaliação molar pode ser constatado na Tabela 5.8 e na Figura 5.26.  

 

Tabela 5.8 – Consolidado dos dados referentes às emissões de 

carbono das plantas avaliadas: base molar 

Fonte: Elaboração própria 

Intensidade de carbono (kg C / kmol prod.) A B C D 

Reforma a vapor 7,62 7,94 7,59 7,70 

Produção de metanol 15,64 21,85 18,18 19,96 

Consolidado produção convencional 8,75 9,61 8,96 9,20 

Produção combinada (sem WGS) 7,24 7,78 7,29 7,50 

    - Variação (base prod. convencional consolidada) -17,3% -19,1% -18,7% -18,5% 

Produção combinada (com WGS) 7,51 7,83 7,35 7,62 

    - Variação (base prod. convencional consolidada) -14,1% -18,5% -18,0% -17,2% 

 

A Tabela 5.8 e a Figura 5.26 permitem verificar o resultado das reduções de 

intensidade de carbono considerando-se a base molar. Tem-se que, como a base 

molar reduz a influência das diferenças de massa molar entre os dois produtos 
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(hidrogênio e metanol), as variações nas intensidades de carbono são inferiores 

àquelas apresentadas na Tabela 5.7 e nas Figuras 5.24 e 5.25. 

No caso da Tabela 5.8, tem-se as reduções na intensidade de carbono molar 

comparadas àquelas verificadas em cada condição específica. Na Figura 5.26 tem-se 

como base a menor intensidade de carbono em base molar do consolidado da 

produção convencional de hidrogênio e metanol: condição A com 8,75 kg C / kmol 

produto. 

 

 
Figura 5.26 – Redução da intensidade de carbono em relação ao 

consolidado da planta convencional na condição A: base molar 

Fonte: elaboração própria 

 

Sem a influência do peso molar do metanol, os resultados da intensidade de 

carbono se modificam. Primeiramente, deve-se considerar que as plantas com os 

reatores de shift apresentam reduções menores do que aquelas sem estes reatores. 

Esta diferença do comportamento da Figura 5.25 deve-se ao fato de que na base 

molar a maior conversão do metanol no formato com WGS influencia menos no 

resultado final. 

A intensidade de carbono calculada em base molar (Figura 5.26) mostrou que 

a condição A (RVC = 3; temperatura de saída do reformador = 850 °C), sem os 

reatores de shift, seria a melhor alternativa para se instalar a planta de UGH com a 

produção integrada de metanol, o que corrobora com os resultados observados 

utilizando a base mássica. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Neste trabalho, realizou-se a avaliação dos potenciais teórico e técnico da 

produção integrada de hidrogênio e metanol na UGH de uma refinaria de petróleo 

como forma de redução da intensidade de carbono. Em virtude da carência de dados 

específicos acerca da produção combinada de hidrogênio e metanol, a condução 

deste trabalho mostrou-se válida; principalmente se considerar como condição de 

contorno o parque de hidrorrefino nacional atual com as expansões futuras, bem como 

tecnologias convencionais utilizadas pelas UGH e na produção convencional de 

metanol. 

Para conduzir este estudo, buscou-se primeiramente conhecer o mercado 

internacional e nacional de metanol e as possibilidades de uso deste insumo. 

Conforme verificado, no contexto internacional, tem se verificado uma concentração da 

produção de metanol de larga escala em pontos estratégicos, que permitam estar 

próximo à matéria-prima (grandes reservas de gás natural) e ter facilidade de 

escoamento do produto por via marítima para os grandes polos consumidores. 

Diante do levantamento realizado dos mercados doméstico e internacional de 

metanol, constatam-se algumas possibilidades de destinação do metanol produzido 

via produção combinada. 

Deve-se considerar, ainda, a proposta de LIMA NETO (2009) que descreve o 

metanol como um gateway da indústria química. Por definição um gateway consiste de 

um elemento estruturante que atua como ponto de convergência entre diversas formas 

de geração e áreas de aplicação. Esse conceito se mostra como um ponto a mais que 

favorece a produção de metanol na produção integrada com hidrogênio na UGH, visto 

as diversas possibilidades de usos em que este insumo pode ser utilizado. Mesmo que 

hoje o mercado brasileiro não represente uma demanda tão significativa que utilize 

este produto, existe a possibilidade (Figura 3.1) do desenvolvimento do mercado 

doméstico de derivados deste insumo. 

Atualmente, as motivações de a indústria química brasileira buscar a 

utilização do metanol são reduzidas, dado que o país é dependente do mercado 

externo. No caso de a produção integrada com hidrogênio permitir um excedente de 

metanol no mercado, ter-se-ia uma situação diferenciada, visto a possibilidade de 

aumentar a oferta doméstica desta matéria-prima e, de certa forma, alavancar parte da 

indústria química brasileira. ABIQUIM (2010) identifica um grande déficit no setor 

químico do país em vista da importação de insumos químicos. 
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Além do estudo de mercado realizado, verificou-se neste trabalho a 

envergadura do hidrorrefino brasileiro atual e sua expansão futura para atendimento 

dos combustíveis de baixíssimo teor de enxofre. Esta informação foi importante para 

se avaliar o potencial teórico de produção integrada de hidrogênio e metanol.  

O perfil de hidrorrefino do país mostra que grande parte da capacidade 

instalada visa atender o hidrotratamento de correntes instáveis. Neste trabalho se 

realizou um estudo da qualidade do petróleo produzido no país, onde se verificou que 

84% deste petróleo apresenta grau API abaixo de 27 (entre asfálticos e pesados). Este 

petróleo requer unidades de processamento denominadas “fundo de barril” para 

transformar correntes residuais, menos nobres, em derivados médios e leves, mais 

valoradas, ou, caso contrário, ter-se-ia uma produção grande de óleo combustível. 

Considerando a qualidade do petróleo processado e as maiores exigências 

com relação às especificações dos derivados, uma maior capacidade instalada do 

HDT de instáveis é uma condição desejável. 

Quando se considerar um horizonte de tempo maior, no caso os primeiros 

anos da década de 2020, tem-se um aumento no HDT I, visto que entrarão em 

operação as refinarias REPRE I e REPRE II com metade do consumo de hidrogênio 

destinado ao atendimento destas unidades de tratamento de correntes instáveis. 

Como as unidades de HDT I consomem mais hidrogênio que outras mais 

brandas (HDT N, HDT G ou HDT D), a expectativa é um aumento significativo na 

demanda de hidrogênio no refino brasileiro. Considerando as instalações que se 

encontram em construção e operação, tem-se um consumo de 28,3 milhões Nm³/d de 

hidrogênio. Este quantitativo sobe para 61 milhões Nm³/d no médio prazo, ou seja, um 

aumento de +116%. Dessa forma, mesmo desconsiderando os projetos que já se 

encontram em andamento, tem-se uma expectativa de crescimento da demanda de 

hidrogênio suficiente para se projetar plantas de produção integrada de metanol. Esse 

aumento é tão significativo que representará uma fatia importante das emissões de 

carbono do refino brasileiro e que permite, ainda na fase de projeto, inserir tecnologias 

alternativas de mitigação de carbono no âmbito das abordagens setoriais. 

Com intuito de efetuar uma avaliação do potencial teórico da produção 

integrada para as principais refinarias do país, utilizou-se uma abordagem semi-

quantitativa que considerou 6 quesitos de avaliação: fornecimento de gás natural; 

capacidade instalada teórica de produção de metanol; localização com relação aos 

atuais polos de suprimento do país; facilidade de transporte aquaviário do metanol; 

escoamento do produto por poliduto e o fato de refinaria ter ou não expansão prevista 

da produção de hidrogênio. 
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Como principal potencial teórico se verifica a REDUC, a qual poderia 

contemplar uma planta de produção de metanol para expedição, por cabotagem, aos 

polos supridores de Paranaguá, Santos, Rio Grande e Aratu. Deve-se considerar, 

ainda que a REDUC tem previsão de uma expansão significativa da produção de 

hidrogênio e possui facilidades de escoamento de produtos no terminal da Ilha D’Água 

(cabotagem) ou poliduto. 

Outras refinarias com potencial para contemplar uma planta integrada, 

conforme desta metodologia de avaliação, foram a RPBC, a REPLAN e a REPAR. 

Devido à proximidade com a REDUC, o COMPERJ tem também um potencial 

razoável. 

Deste modo, conforme avaliação realizada do mercado de metanol, da 

expansão do hidrorrefino e de potencial teórico, pode-se verificar que o Brasil 

apresenta condições para se avaliar a mitigação de parte das emissões do refino de 

petróleo por alternativas como a produção integrada antes de se pensar em CCS. Ou 

seja, com vistas a substituir esforços em captura, transporte e armazenamento 

geológico de CO2, as refinarias brasileiras podem optar por buscar a produção de 

metanol na UGH. A possibilidade de se produzir um insumo químico e se obter receita 

com a comercialização deste produto poderia ser interessante. Este trabalho 

confirmou que a produção combinada de hidrogênio e metanol apresenta menor 

intensidade de carbono do que as plantas de produção isoladas, sendo, por isso, uma 

configuração mais eficiente com relação ao uso do gás natural.   

Após esta avaliação realizada, este trabalho procurou efetuar uma análise 

técnica da produção integrada. Procurou-se conduzir as simulações no contexto deste 

trabalho o mais próximo possível da realidade industrial de ambas as unidades 

(reforma a vapor e produção convencional de metanol). A partir dos resultados obtidos 

(constantes dos Anexos V a VIII), pode-se efetuar a análise dos processos estudados. 

Acerca da planta de produção combinada de hidrogênio e metanol, optou-se 

por dois formatos diferentes na Área 100 (reformador). O primeiro não considera a 

existência de reatores de shift e o segundo mantém estes reatores. A motivação 

destas configuração decorre do fato de que a produção de metanol convencional 

tende a não contemplar estes reatores, porém, para uma produção conjunta, a perda 

de rendimento de hidrogênio destes reatores poderia influenciar no resultado final. 

Nesse contexto, cabe ressaltar que o formato com WGS exigiu o uso de uma premissa 

de conversão no reator de metanol de 22% (tópico 5.4). Como este valor não foi 

validado por meio da literatura, os resultados podem não ser compatíveis com uma 

situação real. 
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Em relação ao perfil de consumo de energia total demandada pela planta, 

constatou-se que as cargas térmicas fornecidas pelo forno forma superiores à energia 

elétrica requerida para o funcionamento de bombas e compressores para todas as 

rotas. 

Acerca da energia térmica, observou-se que a demanda principal da unidade 

(produção do vapor de reforma, pré-aquecimento da carga e consumo do reator R-

101) praticamente não se modifica quando as rotas são comparadas entre si. A 

reforma a vapor, a produção convencional de metanol e a produção integrada (com e 

sem WGS) apresentam desvio padrão neste parâmetro entre 1,9 e 2,9%, que depende 

da condição empregada (A, B, C ou D). Isso ocorre porque a base tecnológica das 

rotas estudadas é semelhante: forno e reformador. O fato de compartilhar esta base 

energo-intensiva é o fator chave que favorece a produção integrada de dois produtos 

frente às produções convencionais isoladamente. A rota alternativa permite produzir 

dois produtos e manter consumo de energia semelhante. 

Quando se compara a supracitada demanda de energia entre as quatro 

condições (A, B, C e D), percebe-se que a condição A é a menos energo-intensiva 

para todas as rotas. Isso se deve ao fato de esta condição apresentar uma menor 

RVC do que as condições anteriores. Quanto maior a RVC, maior a vazão de vapor de 

água na corrente de processo, o que aumenta o calor sensível necessário para elevar 

a temperatura do reformador até a condição de contorno considerada. Ademais, tem-

se também um maior calor latente necessário para a vaporização da água, o que 

contribui para esta maior demanda de energia. 

Considerando a energia total produzida no forno, observou-se que a reforma 

a vapor convencional consiste na rota com maior quantitativo de energia em todas as 

condições avaliadas. Contudo, tem-se que grande parte desta energia é consumida na 

recuperação de energia na Área 200 (geração de energia elétrica), ou seja, não faz 

parte diretamente da produção de hidrogênio. 

Esta situação se verifica devido á elevada temperatura da corrente “Exausto 

do Forno”, a qual se baseou nas simulações de MANOUSIOUTHAKIS e POSADA 

(2005), RAJESH et al. (2000, 2001) e MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010). A 

elevada temperatura estabelecida para o exausto do forno contribuiu para o aumento 

no consumo de combustível externo e, consequentemente, com a intensidade de 

carbono. O mesmo foi escolhido por se tratar de uma condição respaldada pela 

literatura como aplicável em plantas industriais reais. 

Destaca-se, entretanto, que o impacto decorrente da maior temperatura do 

forno não foi entendido como um parâmetro prejudicial à comparação realizada, visto 

que todas as rotas (reforma a vapor, produção convencional de metanol e produção 
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integrada) precisaram atender este requisito. Assim, mesmo sendo um parâmetro que 

pode não ser tão difundido na realidade brasileira, ressalta-se ter apresentado um 

efeito sistemático. 

Ao que se refere a intensidade de carbono das plantas analisadas, tem-se 

que os perfis apresentam uma variação considerável. Isso se deve a três fatores: a 

necessidade de se utilizar combustível extra na planta, a produtividade de produtos 

(hidrogênio e metanol) e os teores de combustíveis na corrente “Gás Combustível”. 

Quando se compara a intensidade de carbono da reforma a vapor com a 

produção convencional de metanol, verifica-se um quantitativo muito menor nesta 

segunda. Isso se deve ao fato de a corrente “Gás Combustível” da rota de produção 

de metanol conter um quantitativo significativo de componentes combustíveis em 

relação à outra rota. Na produção de hidrogênio, os reatores de shift convertem todo o 

monóxido de carbono (redutor) em CO2 (inerte) e que prejudica o poder calorífico do 

forno. Dessa forma, a reforma a vapor tende por consumir mais combustível externo à 

planta, independente da temperatura do forno. 

Com relação aos consolidados referentes às emissões de carbono, 

constatou-se que, em todas as condições, a intensidade de carbono foi menor na 

planta combinada (com e sem WGS) quando comparada aquela decorrente das 

plantas de produção convencional de hidrogênio e metanol em conjunto. Este formato 

considerou o princípio de que a produção dos dois produtos em uma única planta 

supre a demanda antes atendida por duas plantas em separado operando em 

localidades diferentes. Unidades distintas de metanol e hidrogênio contemplam dois 

fornos de alta temperatura em separado, consumindo combustível e metano (matéria-

prima) de forma distinta. Quando se aproveita a exergia do forno para a produção 

combinada, tem-se uma condição mais eficiente, onde a alta temperatura pode ser 

compartilhada pelos dois produtos. Essa maior eficiência se reflete nos resultados de 

intensidade de carbono apresentadas. 

A comparação tratada anteriormente considerou como linha de base a 

intensidade de carbono das plantas de produção convencionais em conjunto para 

cada condição em separado. Na avaliação seguinte, considerou-se a menor carbono-

intensidade das plantas convencionais em conjunto, ou seja, a condição A. Este 

formato permitiu avaliar qual das rotas/condições consideradas foi efetivamente a mais 

eficiente. 

Foram conduzidas duas avaliações: base mássica e molar. Considerando a 

interseção da intensidade de carbono calculada nessas bases, tem-se que a planta 

combinada com a condição A (RVC = 3; temperatura de saída do reformador = 850 

°C) sem os reatores de shift seria a melhor alternativa para se instalar a planta de 
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UGH com a produção integrada. A redução na intensidade de carbono verificada foi de 

17,3% em base molar (sem interferência das diferenças de massa molar) e 46,8% em 

base mássica. 

Por fim, cabe ressaltar que o trabalho limitou-se à avaliação do potencial 

teórico e tecnológico da produção conjunta de hidrogênio e metanol. O estudo não 

contemplou determinação dos investimentos ou custos operacionais das plantas 

analisadas. Dessa forma, não foi obtido o custo de redução da intensidade de carbono 

proporcionado pela construção da unidade de produção de metanol acoplada à UGH 

de uma refinaria. 

Como o CCS tem sido indicado como uma das alternativas para a mitigação 

das emissões de carbono no refino de petróleo, um comparativo do custo de captura 

desta alternativa tecnológica frente ao da produção integrada seria oportuno. 

Com base nas conclusões apresentadas, é possível elencar algumas 

recomendações para trabalhos futuros: 

� O mercado brasileiro e internacional de metanol foi avaliado por este 

trabalho. Foram levantadas possibilidades de destinação do metanol produzido, 

principalmente com relação ao segmento de energia que tem crescido muito nos 

últimos anos no contexto internacional. Contudo, dada a especificidade de cada 

derivado deste insumo, considera-se oportuna uma avaliação mais detalhada destes 

usos (logística, concorrência com produtos substitutos, demanda doméstica por 

localidade, entre outros). 

� Em uma abordagem de médio e longo prazo, considerando o metanol 

como elemento estruturante da indústria química e do segmento de energia (Figura 

3.1), é válido verificar o potencial de uso de utilizações menos convencionais do 

metanol, como, por exemplo, a produção de olefinas ou para uso como pilha a 

combustível. 

� As tecnologias convencionais de produção de hidrogênio e metanol foram 

consideradas na determinação da planta de produção combinada, visto se ter 

resultados coerente com tecnologias amplamente conhecidas no mercado. Isso 

facilitaria um estudo de engenharia mais detalhado no caso de projetos elaborados no 

âmbito das refinarias existentes. Todavia, em um horizonte de longo prazo, outras 

tecnologias de produção de metanol, ou mesmo de olefinas, a partir de gás de síntese 

podem ser consideradas. Um estudo considerando novas tecnologias seria 

interessante, principalmente quando se considera refinarias como as REPRE I e 

REPRE II. 

� Com vistas a se obter os investimentos da planta combinada, os custos 

operacionais e o custo de captura, inclusive para comparação com tecnologias como o 
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CCS, seria oportuno avaliar as plantas convencionais e combinadas utilizando-se 

softwares como o CAPEX ou o OPEX. Neste caso, a receita adquirida com a 

destinação do metanol deve ser quantificada, bem como o aumento no consumo de 

utilidades como vapor e água ou a exportação de eletricidade; 

� Neste estudo a condição A foi considerada a de menor emissões quando 

comparada pela análise tecnológica. Poderia ser efetuado uma análise econômica da 

mesma; 

� De forma a completar a avaliação tecnológica da planta, poderia ser 

determinada a eficiência exergética das três rotas (reforma a vapor, produção 

convencional e de metanol e produção integrada sem WGS), de forma a se confirmar 

a condição mais eficiente;. 
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Anexo I: Importações brasileiras de metanol 

 

Tabela I.1 – Importações brasileiras de metanol por porto e país (kg) 

Fonte: Elaboração própria a partir de ALICEWEB (2014) 

PORTO ORIGEM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

PORTO DE ARATU 45.640.950 36.999.610 41.415.146 45.801.149 26.247.890 12.766.767 208.871.512 

 
VENEZUELA - 11.967.291 28.507.204 37.924.755 26.247.890 5.865.751 110.512.891 

 
CHILE 43.747.869 25.032.319 12.907.942 7.876.394 - - 89.564.524 

 
TRINIDAD E TOBAGO - - - - - 6.901.016 6.901.016 

 
ESTADOS UNIDOS 1.893.081 - - - - - 1.893.081 

PORTO DE ITAJAÍ - 13.230 32.561 22.153 6.993 14.676 89.613 

 
ESTADOS UNIDOS - 13.230 23.641 17.719 4.871 1.656 61.117 

 
TAIWAN - - 8.920 4.434 2.122 - 15.476 

 
ESPANHA - - - - - 13.020 13.020 

PORTO DE MANAUS - - 22.400 22.400 - - 44.800 

 
TAIWAN - - 22.400 22.400 - - 44.800 

PORTO DE PARANAGUÁ 280.132.216 360.984.182 417.483.098 502.735.535 464.201.949 572.108.107 2.597.645.087 

 
CHILE 280.132.216 338.130.955 383.490.299 428.128.957 287.304.692 79.992.826 1.797.179.945 

 
TRINIDAD E TOBAGO - - - 24.027.008 117.422.559 213.740.965 355.190.532 

 
VENEZUELA - 22.853.227 33.992.799 44.281.448 44.173.359 39.445.798 184.746.631 

 
NOVA ZELÂNDIA - - - - - 178.829.018 178.829.018 

 
ARGENTINA - - - 6.298.122 15.300.000 56.293.544 77.891.666 

 
LÍBIA - - - - - 3.804.115 3.804.115 

 
ESTADOS UNIDOS - - - - 1.339 1.841 3.180 

PORTO DE SANTOS 18.852.709 43.950.752 59.344.844 70.843.115 107.950.953 111.731.109 412.673.482 

 
VENEZUELA 14.909.521 43.759.404 52.123.878 70.618.446 105.957.590 102.954.782 390.323.621 

 
CHILE 3.669.763 - 6.941.381 - 1.750.000 - 12.361.144 

 
TRINIDAD E TOBAGO - - - - - 6.318.650 6.318.650 

 
LÍBIA - - - - - 1.662.916 1.662.916 

 
ESTADOS UNIDOS 216.731 132.381 155.890 97.493 62.723 47.430 712.648 

 
OMÃ - - - - - 534.215 534.215 

 
MÉXICO 9.672 9.222 69.623 80.827 86.922 97.160 353.426 

 
ALEMANHA 28.925 21.667 29.764 28.347 60.539 95.382 264.624 

 
ITÁLIA 17.572 26.828 1.503 1.473 6.210 - 53.586 

 
HOLANDA 525 1.250 12.580 8.155 17.924 7.520 47.954 

 
ESPANHA - - 1.372 5.333 3.555 9.115 19.375 

 
FRANÇA - - 7.603 3.041 4.732 2.365 17.741 

 
CHINA - - - - - 1.574 1.574 

 
TAIWAN - - 1.250 - - - 1.250 

 
BÉLGICA - - - - 758 - 758 

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL 77.975 38.917 - - 8.866 22.814 148.572 

 
ESTADOS UNIDOS 77.975 34.969 - - 6.538 18.478 137.960 

 
TAIWAN - 3.948 - - 2.328 4.336 10.612 

PORTO DE SEPETIBA 15.360 - - - - - 15.360 

 
TAIWAN 15.360 - - - - - 15.360 
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PORTO DO RIO DE JANEIRO 12.836.287 63.528 101.118 75.305 44.440 29.624 13.150.302 

 
CHILE 12.796.826 - - - - - 12.796.826 

 
ESTADOS UNIDOS 39.461 62.770 101.118 73.725 44.440 29.624 351.138 

 
ISRAEL - 758 - 1.580 - - 2.338 

PORTO DO RIO GRANDE 3.003.724 15.877.356 44.791.543 51.926.288 39.406.179 53.663.129 208.668.219 

 
CHILE 3.003.724 13.157.844 42.490.962 51.912.038 39.381.365 18.347.796 168.293.729 

 
TRINIDAD E TOBAGO - - - - - 35.300.000 35.300.000 

 
VENEZUELA - 2.719.512 2.293.367 - - - 5.012.879 

 
ESPANHA - - 7.214 14.250 20.509 15.333 57.306 

 
ESTADOS UNIDOS - - - - 4.305 - 4.305 

BRASIL 
 

360.559.221 457.927.575 563.190.710 671.425.945 637.867.270 750.336.226 3.441.306.947 
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Anexo II: Modelo cinético do reformador 

 

Neste Anexo constam os detalhes referentes ao modelo cinético adotado para 

o reformador.  

Considerou-se para este estudo o modelo cinético desenvolvido por 

JIANGUO e FROMENT (1989) apud ANDERSSON e NILSSON (2013), 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005), SUNG KOOK et al. (2013), WILDE e 

FROMENT (2013), YI-NING e RODRIGUES (2005), e YONG-SEOG et al. (2006). 

Trata-se de um modelo cinético unidimensional (direção axial), pseudo-

heterogêneo, do tipo Langmuir-Hinshelwood, que tem sido adotado amplamente na 

simulação de reformadores industriais. As reações consideradas por este modelo são 

as Reações 5.6, 5.7 e 5.8 do tópico 5.2.11 (MONTAZER-RAHMATI e BINAEE 2010, 

RAJESH et al. 2000). 

DONGLIANG e XIAO (2013), MONTAZER-RHAMATI e BINAEE (2010), 

RAJESH et al. (2000, 2001), WEI et al. (2012a) e ZAMANIYAN et al. (2010) também 

utilizam este modelo em suas simulações. 

A cinética considerada foi baseada em um experimento, no qual metano foi 

reformado com vapor de água na presença de um catalisador de óxido de níquel 

suportado em aluminato de magnésio (Ni/MgAl2O4), conforme apresentado por 

MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005) e WILDE e FROMENT (2013).  

As Equações II.1, II.2 e II.3 descrevem o modelo cinético adotado para 

determinar uma taxa de reação ri (kmol/h/kgcat.), para i = 1, 2 e 3. 

 

Equação II.1 

�� = �����² ∙ 

��� ∙ ������,� − ���,� ∙ ������ � 

 

Equação II.2 

�� = �����² ∙ �
��� ∙ ����� − ������� � 

 

Equação II.3 

�� = �����² ∙ 

��� ∙ �������,� − ���,� ∙ ������� � 

 

Onde: 
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��� = 1 + ������ + ������ + ���� + ������ ���  

��� = �!"�#.%��& 	(	��,��)* 

��� = �!).)��& 	"	),��#* 
��� = ��� ∙ ��� 
�+ = �°+ ∙ �!"-./& *, 0 = 1, 2	�	3 

�3 = �°3 ∙ �!"∆567./& *,							8 = 9:, 9;), ;�	<=	;�: 

R = 8,3145 J/mol/K 

P em bar 

 

Os fatores pré-exponenciais e as energias de ativação de adsorção constam 

na Tabela II.1. 

 

Tabela II.1 – Parâmetros das Equações II.1, II.2 e II.3 

Fonte: Elaboração própria a partir de JIANGUO e FROMENT (1989) apud ANDERSSON e 

NILSSON (2013), MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005), SUNG KOOK et al. (2013), WILDE 

e FROMENT (2013), YI-NING e RODRIGUES (2005), e YONG-SEOG et al. (2006) 

Constante Fator pré-exponencial 
Energia 
(J/mol) 

k1 4,225 · 10 +15 (kmol/h/kgcat.)bar 0,5
 240.100 

k2 1,955 · 10 +6 (kmol/h/kgcat.)bar -1 67.130 
k3 1,020 · 10 +15 (kmol/h/kgcat.)bar 0,5 243.900 
kCO 8,23 · 10 -5 bar -1

 -70.650 
kCH4 6,65 · 10 -4 bar -1 -38.280 
kH2 6,12 · 10 -9 bar -1 -82.900 
kH2O 1,77 · 10 +5 88.680 

 

Como se pode verificar, as taxas de reação calculadas pelas Equações II.1, 

II.2 e II.3 estão baseadas na massa do meio catalítico (kmol/h/kgcat.). Dessa forma, 

antes de inserir a equação no simulador, foi necessário consultar a literatura acerca da 

densidade do catalisador a ser utilizada. 

Para efeitos desta simulação, utilizou-se a massa específica do meio 

catalítico indicada por RAJESH et al. (2000), uma vez que o modelo de reator e a 

perda de carga foram obtidos a partir deste artigo. 
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ρmc = 1.362 kg/m³ (RAJESH et al. 2000) 

 

Vale ressaltar que este valor de massa específica foi também indicado por 

ELNASHAIE e ELSHISHINI (1993) apud PRASAD e ELNASHAIE (2002) como sendo 

de um reformador industrial. 

A utilização da massa específica do meio catalítico, que considera a massa 

específica do catalisador e a fração de vazio, permite converter os coeficientes de 

velocidade por volume de reator (kmol/h/m³reator). 

O Aspentech Hysys® apresenta uma ferramenta específica para inserir 

reações do tipo Langmuir-Hinshelwood, a qual foi utilizada neste trabalho. Conforme 

ASPENTECH (2006), o formato de inserção dos dados apresenta-se conforme a 

Equação II.4. 

 

Equação II.4 

�	 = 	�>+?�@A ∙ ∏ 9+CDE+F� −	�?�G�?HA ∙ ∏ 93IJK3F�
L1 +	∑ !�N ∙ ∏ 9OPQROF� *SNF� TU  

 

Este modelo exige o preenchimento, em separado, dos elementos que 

constituem o numerador e o denominador da Equação II.4. Reitera-se que se utilizou a 

massa específica do meio catalítico supracitada para converter os fatores pré-

exponenciais kº1, kº2 e kº3 para a base volumétrica. 

A inserção do modelo cinético no simulador exige a indicação das entradas e 

saídas para o cálculo. Escolheu-se como saída de dados a taxa de reação em 

kmol/h/m³ e como entrada a fugacidade dos gases em bar. 

As energias de reação calculadas pelo simulador, com base em seu banco de 

dados, foram (25 ºC): +206.124 kJ/kmol, para a Reação 5.6; -41.386 kJ/kmol, para a 

Reação 5.7 e +164.738 kJ/kmol, para a Reação 5.8. 

O modelo foi inserido no simulador conforme as Tabelas II.2, II.3, II.4 e II.5. 

 

Tabela II.2 – Parâmetros do denominador das Equações II.1, II.2 e 

II.3, tal como foram inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

k°j ∆Hj (kJ/kmol) CO CH4 H2 H2O 

8,23e-05 -70.650 +1 - - - 

6,65e-04 -38.280 - +1 - - 

6,12e-09 -82.900 - - +1 - 

1,77e+05 88.680 - - -1 +1 
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Expoente 

n = 2 
 

Tabela II.3 – Parâmetros do numerador da Equação II.1, tal como 

foram calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação II.1 CH4 +1 - 

k° 4,225e+15 352,7627222 H2O +1 - 

Ea 
(kJ/kmol) 240.100 17.021,965 CO - +1 

Beta 0 0 CO2 - - 

Considerando ρρρρmc = 1.362 kg/m³ H2 -2,5 +0,5 

k° 5,75445e+18 4,804628276e+05    

Ea 
(kJ/kmol) 2,4010e+05 17.021,965    

Beta 0 0    

 

Tabela II.4 – Parâmetros do numerador da Equação II.2, tal como 

foram calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação II.2 CH4 - - 

k° 1,955e+06 1,106520058e+08 H2O +1 - 

Ea 
(kJ/kmol) 67.130 103.713,8 CO +1 - 

Beta 0 0 CO2 - +1 

Considerando ρρρρmc = 1.362 kg/m³ H2 -1 - 

k° 2,66271e+09 1,50708032e+11    

Ea 
(kJ/kmol) 67.130 1,037138e+05    

Beta 0 0    

 

Tabela II.5 – Parâmetros do numerador da Equação II.3, tal como 

foram calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação II.3 CH4 +1 - 

k° 1,020e+15 4.820,240115 H2O +2 - 

Ea 
(kJ/kmol) 243.900 57.405,765 CO - - 

Beta 0 0 CO2 - +1 
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Considerando ρρρρmc = 1.362 kg/m³ H2 -3,5 +0,5 

k° 1,38924e+18 6,565167037e+06    

Ea 
(kJ/kmol) 2,4390e+05 57.405,765    

Beta 0 0    
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Anexo III: Modelos cinéticos da reação de shift 

 

Neste Anexo constam os detalhes referentes aos modelos cinéticos adotados 

para os reatores de HT WGS e LT WGS. Uma vez que se utilizam dois catalisadores 

diferentes nestes reatores, o uso de um modelo cinético único traria erros à simulação 

realizada. 

Diferentemente das reações de reforma, onde o trabalho de JIANGUO e 

FROMENT (1989) tem uma aceitação ampla no meio científico, dados os diversos 

trabalhos que o utilizam, os modelos cinéticos da reação de shift (para alta, média ou 

baixa temperatura) seriam mais diversificados. KEISKI et al. (1996) indicam que 

muitos modelos cinéticos para esta reação têm sido desenvolvidos nos últimos anos 

devido aos desacordos acerca dos valores obtidos para a energia de ativação e à 

precisão das equações determinadas. Modelos do tipo Langmuir-Hinshelwood ou Lei 

de Potência (mais simplificada) têm sido testados em variadas condições, reatores e 

catalisadores. 

KUMAR et al. (2008) apresentam um trabalho interessante que compara a 

taxa de consumo de CO prevista por quatro modelos com os resultados experimentais. 

Dos modelos considerados, três consideram uma cinética do tipo Langmuir-

Hinshelwood e uma do tipo Lei de Potência. Os autores demonstram que, para esta 

reação, é possível se obter um modelo de potência que apresente uma derivação 

absoluta média (DAM) similar a uma cinética de Langmuir-Hinshelwood. Esta 

comparação consta na Figura III.1. 

Diante dos resultados de KUMAR et al. (2008), bem como amparado na 

literatura (ADAMS e BARTON 2009, DONGLIANG e XIAO 2013, MONTAZER-

RHAMATI e BINAEE 2010, MANOUSIOUTHAKIS e POSADA2005, RAJESH et al. 

2000, WEI et al. (2012a), optou-se por utilizar uma cinética do tipo Lei de Potência 

(mais simplificada) para a reação de shift.  

Os modelos cinéticos apresentados por RASE (1977), para o HT WGS e o LT 

WGS, são muito citados pela literatura que aborda reatores WGS. Podem ser citados 

DONGLIANG e XIAO (2013), ELNASHAIE e ALHABDAN (1989), MONTAZER-

RHAMATI e BINAEE (2010), MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005), RAJESH et al. 

(2001), entre outros. 
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Figura III.1 – Paridade entre dados experimentais e os modelos 

Fonte: Adaptado de KUMAR et al. 2008. 

 

Mesmo assim, RASE (1997) não pode ser enquadrado como uma referência 

propriamente dita, dada a diversidade de modelos existentes, muitos dos quais mais 

atuais. A busca por reatores capazes de aumentar o rendimento de hidrogênio de uma 

planta de gasificação de carvão tem motivado novos estudos em tais reatores e, 

consequentemente, a publicação de novos trabalhos (ADAMS e BARTON 2009). 

Como exemplo, MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005) e WEI et al. (2013) 

utilizam a cinética de KEISKI et al. (1996) na simulação do HT WGS. ADAMS e 

BARTON (2009) utilizam os modelos de HLA et al. (2009) e CHOI e STENGER (2003) 

no HT WGS e no LT WGS, respectivamente.  

Os modelos cinéticos considerados por ADAMS e BARTON (2009) foram 

desenvolvidos, originalmente, para a operação de reatores com 1 atm. A aplicação de 

tais modelos em condições maiores de pressão, coerente com as utilizadas em 

plantas industriais, poderia proporcionar taxas de reação muito maiores às reais para 

este modelo. Por isso, estes autores propõem um fator de correção de pressão que 

permite a utilização desta cinética em maiores pressões. 

Para a simulação considerada neste trabalho, optou-se por utilizar dois 

modelos mais recentes. Em um primeiro momento, optou-se pelas cinéticas 

consideradas por ADAMS e BARTON (2009), em vistas de estas serem as mais 

recentes da literatura estudada. Contudo, verificou-se que a cinética desenvolvida por 

HLA et al. (2009) para o HT WGS não seria adequada às condições de temperatura de 
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entrada apresentadas no tópico 5.2.12 (340 a 400 ºC), uma vez que esta considera 

uma isoterma de 450 ºC. 

Assim, para o HT WGS o modelo cinético adotado foi o estabelecido por 

KEISKI et al. (1996). Este modelo foi desenvolvido entre 300 e 360 ºC, ou seja, uma 

faixa de temperatura mais próxima àquela verificada nas simulações (340 a 400 °C). 

No caso do LT WGS, como a cinética de CHOI e STENGER (2003), 

devidamente convertida para maiores pressões com a adaptação de ADAMS e 

BARTON (2009), seria adequada, a mesma foi adota. 

A energia de reação calculada pelo simulador com base em sua biblioteca foi 

de -41.386 kJ/kmol. 

Na Equação III.1 consta o modelo cinético de KEISKI et al. (1996), que 

permite determinar a taxa de reação r4 (mol/s/gcat. = kmol/s/kgcat.). 

 

Equação III.1 

�) = �) ∙ �!"-./& * ∙ 9���,�9���,�� ∙ V1 − WX 
 

Onde: 

Ln k4 = 26,1 

Ea = 95.000 J/mol 

β = fator de reversibilidade 

R = 8,3145 J/mol/K 

Cj em mol/dm³ (kmol/m³) 

 

KEISKI et al. (1996) não descrevem em detalhes o fator de reversibilidade (β), 

o qual precisou ser verificado em literatura. CHOI e STENGER (2003), KUMAR et al. 

(2008) e MANOUSIOUTHAKIS e POSADA(2005) apresentam este termo conforme a 

Equação III.2. 

 

Equação III.2 

W = 1��) ∙ �
9��� ∙ 9�9�� ∙ 9��� 
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Onde: 

��) = �� = 9���9�9��9�� = �
!).�YY,%& 	"	),��* 

Cj em qualquer unidade 

 

Assim como ocorreu com os modelos cinéticos das reações de reforma, no 

Anexo II, a taxa de reação calculada por este modelo (r4) está baseada na massa do 

meio catalítico (mol/s/gcat.). Assim, antes de inserir no simulador, foi necessário 

consultar a literatura para determinar este parâmetro. 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) utilizaram em sua simulação uma 

massa específica do meio catalítico de ρmc = 1.121,3 kg/m³, a qual foi baseada nas 

condições operacionais de uma refinaria de Teerã. 

Para não se basear apenas em uma literatura, verificou-se, também, que 

ADAMS e BARTON (2009) apresentam uma massa específica determinada por 

simulador para um catalizador com 89% de óxido de ferro III (Fe2O3) e 11% de óxido 

de cromo III (Cr2O3), em base molar, de 2.476 kg/m³. Considerando uma fração de 

vazio (porosidade) de 50%, tem-se a massa específica do meio catalítico de ρmc = 

1.238 kg/m³. 

Por fim, considerando uma média das duas literaturas, se obtém: 

 

ρmc = 1.179,6 kg/m³ 

 

Para converter a unidade de tempo da taxa de reação, a Equação III.1 deve 

ser multiplicada pelo fator 3.600s/h. 

A inserção dos parâmetros do modelo no simulador para cinéticas do tipo Lei 

de Potência se dá de forma mais simplificada do que aquela apresentada no Anexo II 

para as reações do reformador. A entrada e a saída de dados adotadas para este 

modelo foram: concentração em mol/dm³ (kmol/m³) e taxa de reação em kmol/h/m³, 

respectivamente. 

O modelo foi inserido no simulador conforme a Tabela III.1. 

 

 

 

 

 



234 

Tabela III.1 – Parâmetros da Equação III.1, tal como foram 

calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação III.1 CO +1,1 +0,1 

k° 7,787328197e+14 5,914030842e+16 H2O +0,53 -0,47 

Ea 
(kJ/kmol) 95.000 133.062,1181 CO2 - +1 

Beta 0 0 H2 - +1 

Considerando ρρρρmc = 1.179,6 kg/m³    

k° 9,185932342e+17 6,976190781e+19    

Ea 
(kJ/kmol) 95.000 1,330621181e+05    

Beta 0 0    

 

Na Equação III.3 consta o modelo cinético de CHOI e STENGER (2003), 

devidamente adaptado para maiores pressões por meio do fator apresentado por 

ADAMS II e BARTON (2009), o que permite determinar a taxa de reação r5.(mol/h/gcat. 

= kmol/h/kgcat.). 

 

Equação III.3 

�� = ZS?�HHãA 	 ∙ 	�� ∙ �!"-./& * ∙ ������� −	��������� � 

 

Onde: 

Z�?�HHãA = �V�,�	"	� ���⁄ 	X 

��� = �� = ������������ = �
!).�YY,%& 	"	),��* 

k5 = 2,96 · 10
5
 mol/h/gcat. 

Ea = 47.400 J/mol 

R = 8,3145 J/mol/K 

P em atm 

Cj em qualquer unidade 
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A taxa de reação calculada por este modelo também está baseada na massa 

do meio catalítico (mol/h/gcat. ou kmol/h/kgcat.). Assim, como efetuado para a Equação 

III.1, deve ser utilizada a massa específica do meio catalítico. 

MONTAZER-RAHMATI e BINAEE (2010) apresentam um valor para a massa 

específica do meio catalítico de ρmc = 1.442 kg/m³, também baseada em um caso real. 

ADAMS e BARTON (2009) estimaram a massa específica do catalisador 

como 5.904 kg/m³, o que, considerando uma porosidade de 55%, resulta em uma 

massa específica do meio catalítico de ρmc = 2.656,8 kg/m³. 

Neste caso específico, como a massa específica do catalisador destes 

autores foi muito alta e por ser um valor estimado pelas massas molares (diferente do 

catalisador para o HT WGS que foi determinado por um simulador), optou-se por 

considerar somente a massa específica do meio catalítico de MONTAZER-RHAMATI e 

BINAEE (2010) que é um valor industrial real. 

 

ρmc = 1.442 kg/m³ (MONTAZER-RAHMATI e BINAEE, 2010) 

 

A inserção dos parâmetros do modelo no simulador considerou: taxa de 

reação em kmol/h/m³ como dado de saída e a fugacidade dos gases em atm como de 

saída. Para a determinação do fator Fpressão, considerou-se uma pressão de 19,49 atm 

(média entre a pressão de entrada e a de saída), ou seja, 3,93214. 

O modelo foi inserido no simulador conforme a Tabela III.2. 

 

Tabela III.2 – Parâmetros da Equação III.3, tal como foram 

calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação III.3 CO +1 - 

k° 1,16391366e+06 8,839259252e+07 H2O +1 - 

Ea 
(kJ/kmol) 47.400 85.462,1181 CO2 - +1 

Beta 0 0 H2 - +1 

Considerando ρρρρmc = 1.442 kg/m³    

k° 1,678363497e+09 1,274621184e+11    

Ea 
(kJ/kmol) 47.400 85.462,1181    

Beta 0 0    
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Anexo IV: Modelo cinético da reação de produção de metanol 

 

Neste Anexo constam os detalhes referentes ao modelo cinético adotado para 

a reação de produção de metanol (R-301). 

Considerou-se para este estudo o modelo cinético desenvolvido por GRAAF 

et al. (1988). 

Assim como o modelo cinético adotado para o reformador (Anexo II), este é 

unidimensional (direção axial), pseudo-heterogênio, do tipo Langmuir-Hinshelwood, 

bem como amplamente adotado pela literatura científica na simulação de plantas 

industriais. As reações consideradas por este modelo são as Reações 5.9, 5.10 e 5.11 

do tópico 5.3.6 (MANENTI et al. 2013, MENDES 2012. YUSUP et al. 2010). 

A cinética considerada foi determinada com base em dados experimentais 

obtidos tendo como carga uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono e dióxido 

de carbono na presença de um catalisador comercial de Cu/Zn/Al (GRAAF et al. 

1988). 

As Equações IV.1, IV.2 e IV.3 descrevem o modelo cinético adotado para 

determinar uma taxa de reação ri (mol/s/kgcat.), para i = 6, 7 e 8. 

 

Equação IV.1 

�# = �# ∙ �′����� ∙ ���� ∙ �� − �̂ ���� ∙ ��#� 

 

Equação IV.2 

�Y = �Y ∙ �′������ ∙ 
���� ∙ ���,� − ��� ∙ ������,� ∙ ��Y � 

 

Equação IV.3 

�% = �% ∙ �′������ ∙ ����� ∙ �� − �̂ �� ∙ ������ ∙ ��% � 

 

Onde: 

��� = 1 + �′����� + �′������� + �′����� ���_,` + �′���′��
�a ��� ���_,` + �′����′���a ���� ���_,`  

�E = �°E ∙ �!"-./& *, b = 6, 7	�	8 

�′K = �′°K ∙ �!"∆567./& *,							� = 9:, 9:�	<=	;�: 
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R = 8,3145 J/mol/K 

P em bar 

 

GRAAF et al. (1988) não descrevem em detalhes as constantes de equilíbrio 

consideradas para estas reações. A citada literatura, entretanto, indica as equações 

apresentadas por GRAAF et al. (1986), que constam nas Equações IV.4, IV.5 e IV.6. 

 

Equação IV.4 

��# = �L!�.��f& 		"		��,#��*	∙	gK��T 
 

Equação IV.5 

��Y = �L!"�.�Y�& 	(		�,��f*	∙	gK��T 
 

Equação IV.6 

��% = ��# ∙ ��Y 
 

Tabela IV.1 – Parâmetros das Equações IV.1, IV.2 e IV.3. 

Fonte: Elaboração própria a partir de GRAAF et al. (1988) 

Constante Fator pré-exponencial 
Energia 
(J/mol) 

k6 2,69 · 10 +7 (mol/s/kgcat.)bar -1 109.900 
k7 7,31 · 10 +8 (mol/s/kgcat.)bar -0,5 123.400 
k8 4,36 · 10 +2 (mol/s/kgcat.)bar -1 65.200 
k'CO 7,99 · 10 -7 bar -1

 -58.100 
k'CO2 1,02 · 10 -7 bar -1 -67.400 
k'H2O 4,13 · 10 -11 bar -0,5 -104.500 

 

Como se pode verificar nos coeficientes das Equações IV.1, IV.2 e IV.3, a 

taxa de reação se baseia na massa do meio catalítico (mol/s/kgcat.). Dessa forma, 

antes de inserir a equação no simulador, foi necessário consultar a literatura acerca da 

densidade do catalisador a ser utilizada. 

Para efeitos desta simulação utilizou-se a massa específica do meio catalítico 

indicada por YUSUP et al. (2010), uma vez que o modelo de reator e a perda de carga 

foram obtidos a partir deste artigo. 
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ρmc = 1.100kg/m³ (YUSUP et al. 2010) 

 

A utilização da massa específica do meio catalítico, que considera a massa 

específica do catalisador e a porosidade, permite converter os coeficientes de 

velocidade por volume de reator (mol/s/m³reator). 

Para converter a unidade de tempo da taxa de reação, as Equações IV.1, IV.2 

e IV.3 deve ser multiplicada pelo fator 3.600 s/h. Ademais, com intuito de utilizar uma 

taxa de reação em kmol/h/m³, usou-se o fator 10
-
³ kmol/mol. 

A inserção dos parâmetros do modelo no simulador foi realizada da mesma 

forma descrita no Apêndice B por também se tratar de uma cinética do tipo Langmuir-

Hinshellwood. 

A base de cálculo escolhida para implementar o modelo no software 

considerou: taxa de reação em kmol/h/m³ e fugacidade dos componentes em bar. 

O modelo foi inserido no simulador conforme as Tabelas IV.2, IV.3, IV.4 e 

IV.5. 

 

Tabela IV.2 – Parâmetros do denominador das Equações IV.1, 

IV.2 e IV.3, tal como foram inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

k'°j ∆Hj (kJ/kmol) CO CO2 H2O H2 

7,99e-07 -58.100 +1 - - - 

1,02e-07 -67.400 - +1 - - 

4,13e-11 -104.500 - - +1 -0,5 

3,29987e-17 -162.600 +1 - +1 -0,5 

4,2126e-18 -171.900 - +1 +1 -0,5 

Expoente 

n = 1 
 

Tabela IV.3 – Parâmetros do numerador da Equação IV.1, tal 

como foram calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação IV.1 CO +1 - 

k° 77,37516 3,232969147e+14 CO2 - - 

Ea 
(kJ/kmol) 51.800 1,501853521e+05 H2 +1 -1 

Beta 0 0 H2O  - - 

Considerando ρρρρmc = 1.100 kg/m³ MeOH - +1 
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k° 85.112,676 3,556266062e+17    

Ea 
(kJ/kmol) 51.800 1,501853521e+05    

Beta 0 0    

 

Tabela IV.4 – Parâmetros do numerador da Equação IV.2, tal 

como foram calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação IV.2 CO - +1 

k° 268,4232 2,510845844 CO2 +1 - 

Ea 
(kJ/kmol) 56.000 16.312,73889 H2 +0,5 -0,5 

Beta 0 0 H2O - +1 

Considerando ρρρρmc = 1.100 kg/m³ MeOH - - 

k° 2,9526552e+05 2.761,930428    

Ea 
(kJ/kmol) 56.000 16.312,73889    

Beta 0 0    

 

Tabela IV.5 – Parâmetros do numerador da Equação IV.3, tal 

como foram calculados e inseridos no simulador 

Fonte: Elaboração própria 

 Direta Reversa Comp. 
Ordem 

Dir. 

Ordem 
Rev. 

Conforme Equação IV.3 CO - - 

k° 1,600992e-04 6,257331474e+06 CO2 +1 - 

Ea 
(kJ/kmol) -2.200 56.498,09095 H2 +1 -2 

Beta 0 0 H2O - +1 

Considerando ρρρρmc = 1.100 kg/m³ MeOH - +1 

k° 0,17610912 6,883064621e+09    

Ea 
(kJ/kmol) -2.200 56.498,09095    

Beta 0 0    
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Anexo V: simulação da planta de reforma a vapor 

 

Neste Anexo constam os dados das correntes de matéria e energia referentes 

à reforma a vapor (Tabelas V.1 a V.12). 

 

Tabela V.1 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição A). 

CORRENTES DE PROCESSO 
        

Nome GÁS 
NATURAL 

GN 
K-101 

GN 
E-106 

GN 
C-101 

GN 
K-101B 

Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Carga  
HT-

WGS 

V/F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 25,0 186,3 65,0 32,2 194,9 280,0 74,9 238,2 540,0 850,0 340,0 

P (kPa) 101,3 506,6 506,6 506,6 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 2.100,0 280,0 3.080,0 3.080,0 4.189,5 4.189,5 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 37.859,0 564,5 49.653,6 49.653,6 49.653,6 49.653,6 

Composição molar                     

Metano 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 22,7% 22,7% 3,5% 3,5% 

Água 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 68,1% 68,1% 32,1% 32,1% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 8,5% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,1% 9,1% 51,1% 51,1% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

Nome Saída  
HT-WGS 

Carga  
LT-WGS 

Saída  
LT-WGS 

Retorno 
Área 
200 

Carga  
V-101 

Carga 
PSA 

Hidrog 
Puro 

Rec 
Hidrog 

Rec 
Hidrog 

A 

HIDRO-
GÊNIO 

  

V/F 1 1 1 0,8098 0,7669 1 1 1 1 1   

T (ºC) 409,9 220,0 246,8 99,6 40,0 40,0 40,0 40,0 74,9 40,0   

P (kPa) 2.050,0 2.050,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 2.500,0 1.900,0   

N (kmol/h) 4.189,5 4.189,5 4.189,5 4.189,5 4.189,5 3.212,8 2.249,0 280,0 280,0 1.969,0   

F (kg/h) 49.653,6 49.653,6 49.653,6 49.653,6 49.653,6 32.032,7 4.534,0 564,5 564,5 3.969,6   

Composição molar                     

Metano 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 25,9% 25,9% 23,6% 23,6% 23,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO 2,3% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 11,0% 11,0% 13,3% 13,3% 13,3% 17,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Hidrogênio 57,4% 57,4% 59,6% 59,6% 59,6% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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Tabela V.2 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição A). 

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO           

Nome Água Cond. 
Reciclo 
Água A 

Reciclo 
 Água B 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

T (ºC) 40,0 40,1 40,1 25,0 64,6 64,9 53,4 211,3 265,8 

P (kPa) 1.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 976,6 976,6 974,7 1.125,3 1.125,3 1.125,3 2.100,0 2.100,0 2.100,0 

F (kg/h) 17.621,2 17.621,2 17.587,4 20.271,6 20.271,6 20.271,6 37.859,0 37.859,0 37.859,0 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

FORNO E EXAUSTÃO           

Nome AR ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS-
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

 

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1  

T (ºC) 25,0 25,0 35,1 26,2 1378,2 1152,4 1044,5 1041,3  

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3  

N (kmol/h) 7.800,0 550,0 963,8 9.313,8 0,0 9.188,9 9.188,9 9.188,9  

F (kg/h) 224.721,1 8.823,6 27.498,6 261.043,4 0,0 261.041,0 261.041,0 261.041,0  

Composição molar                

Metano 0,0% 100,0% 15,1% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 0,0% 0,0% 1,4% 0,1% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 57,6% 6,0% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 25,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 67,0% 67,9% 67,9% 67,9% 67,9%  

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%  

          

ÁREA 200 – GERAÇÃO DE ELETRICIDADE           

Nome BFW BFW 22 bar 
BFW 

22bar A 
BFW 

 22bar B 
BFW 

22bar C 
BFW 

22bar D 
Saída  

E-201A 
Saída  

E-201B 
Saída  

E-201C 

V/F 0 0 0 0 0 0 0,9869 0,9105 0,8517 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 144,1 132,0 117,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 

N (kmol/h) 6.661,1 6.661,1 1.665,3 1.665,3 1.665,3 1.665,3 4.189,5 4.189,5 4.189,5 

F (kg/h) 120.000,0 120.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 49.653,6 49.653,6 49.653,6 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 3,5% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 23,6% 23,6% 23,6% 
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CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 13,3% 13,3% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 59,6% 59,6% 59,6% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

Nome BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga B-
201 

Vapor 
Alta 

EXAUSTO VAPOR 
PROCESSO 

 

V/F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9  

T (ºC) 150,0 133,0 117,0 102,0 125,6 217,8 199,8 127,4  

P (kPa) 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 101,3 250,0  

N (kmol/h) 1.665,3 1.665,3 1.665,3 1.665,3 6.661,1 6.661,1 9.188,9 6.661,1  

F (kg/h) 30.000,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 120.000,0 120.000,0 261.041,0 120.000,0  

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18,0% 100,0%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,6% 0,0%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67,9% 0,0%  

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0%  

 

Tabela V.3 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição A). 

Nome Q-R101  
(Q-F101) 

Q (Perda 
Calor) 

Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep 

Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

W-K102 
(Rec-H) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 164.152.808 -83.483.475 -17.789.304 66.377 14.141 333.342 4.462.353 4.488.496 279.868 35.488.453 

 

Tabela V.4 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição B). 

CORRENTES DE PROCESSO 
        

Nome 
GÁS 

NATURAL 
GN 

K-101 
GN 

E-106 
GN 

C-101 
GN 

K-101B 
Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Carga  
HT-

WGS 

V/F 1 1 1 1 1 1 1 0,9966 1 1 1 

T (ºC) 25,0 186,3 65,0 32,2 194,9 224,5 74,9 212,3 540,0 850,0 340,0 

P (kPa) 101,3 506,6 506,6 506,6 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4.200,0 280,0 5.180,0 5.180,0 6.497,7 6.497,7 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 75.747,6 564,5 87.542,1 87.542,1 87.542,1 87.542,1 

Composição molar                     

Metano 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 13,5% 13,5% 0,6% 0,6% 

Água 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 81,0% 81,0% 49,2% 49,2% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 5,3% 5,3% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5,4% 5,4% 40,0% 40,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Nome Saída  
HT-WGS 

Carga  
LT-WGS 

Saída  
LT-WGS 

Retorno 
Área 
200 

Carga  
V-101 

Carga 
PSA 

Hidrog 
Puro 

Rec 
Hidrog 

Rec 
Hidrog 

A 

HIDRO-
GÊNIO 

  

V/F 1 1 1 0,7504 0,5589 1 1 1 1 1   

T (ºC) 385,9 220,0 227,8 149,0 40,0 40,0 40,0 40,0 74,9 40,0   

P (kPa) 2.050,0 2.050,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 2.500,0 1.900,0   

N (kmol/h) 6.497,7 6.497,7 6.497,9 6.497,9 6.497,9 3.631,5 2.624,0 280,0 280,0 2.344,0   

F (kg/h) 87.542,1 87.542,1 87.542,1 87.542,1 87.542,1 35.823,0 5.290,1 564,5 564,5 4.725,6   

Composição molar                     

Metano 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 45,0% 45,0% 44,3% 44,3% 44,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 9,5% 9,5% 10,2% 10,2% 10,2% 18,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Hidrogênio 44,2% 44,2% 44,9% 44,9% 44,9% 80,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

 

Tabela V.5 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição B). 

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO           

Nome Água Cond. 
Reciclo 
Água A 

Reciclo 
 Água B 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6892 

T (ºC) 40,0 40,1 40,1 25,0 58,5 58,8 46,0 158,2 224,5 

P (kPa) 1.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 2.866,4 2.866,4 2.869,4 1.330,6 1.330,6 1.330,6 4.200,0 4.200,0 4.200,0 

F (kg/h) 51.722,7 51.722,7 51.776,5 23.971,1 23.971,1 23.971,1 75.747,6 75.747,6 75.747,6 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

FORNO E EXAUSTÃO           

Nome AR ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS-
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

 

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1  

T (ºC) 25,0 25,0 35,1 26,0 1382,9 1155,7 1002,1 903,6  

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3  

N (kmol/h) 9.900,0 850,0 1.007,4 11.757,4 0,0 11.611,6 11.611,6 11.611,6  

F (kg/h) 285.223,0 13.636,5 30.532,9 329.392,3 0,0 329.389,4 329.389,4 329.389,4  

Composição molar                

Metano 0,0% 100,0% 4,1% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 0,0% 0,0% 1,6% 0,1% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%  
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CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 65,4% 5,6% 13,3% 13,3% 13,3% 13,3%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 28,9% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 67,4% 68,2% 68,2% 68,2% 68,2%  

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 16,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  

          

ÁREA 200 – GERAÇÃO DE ELETRICIDADE           

Nome BFW BFW 22 bar BFW 22bar 
A 

BFW 
 22bar B 

BFW 
22bar C 

BFW 
22bar D 

Saída  
E-201A 

Saída  
E-201B 

Saída  
E-201C 

V/F 0 0 0 0 0 0 0,9660 0,8864 0,8153 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 168,8 163,4 157,0 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 

N (kmol/h) 7.382,7 7.382,7 1.845,7 1.845,7 1.845,7 1.845,7 6.497,9 6.497,9 6.497,9 

F (kg/h) 133.000,0 133.000,0 33.250,0 33.250,0 33.250,0 33.250,0 87.542,1 87.542,1 87.542,1 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 44,3% 44,3% 44,3% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,2% 10,2% 10,2% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 44,9% 44,9% 44,9% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

Nome BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga B-
201 

Vapor 
Alta 

EXAUSTO VAPOR 
PROCESSO 

 

V/F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9  

T (ºC) 170,0 165,0 155,0 150,0 160,0 217,8 205,2 127,4  

P (kPa) 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 101,3 250,0  

N (kmol/h) 1.845,7 1.845,7 1.845,7 1.845,7 7.382,7 7.382,7 11.611,6 7.382,7  

F (kg/h) 33.250,0 33.250,0 33.250,0 33.250,0 133.000,0 133.000,0 329.389,4 133.000,0  

Composição molar                

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18,0% 100,0%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 0,0%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68,2% 0,0%  

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%  

 

Tabela V.6 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição B). 

Nome Q-R101  
(Q-F101) 

Q (Perda 
Calor) 

Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep 

Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

W-K102 
(Rec-H) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 210.146.704 -106.062.941 -84.486.084 78.105 41.506 369.455 4.462.353 4.488.496 279.868 39.333.036 
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Tabela V.7 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição C). 

CORRENTES DE PROCESSO 
        

Nome 
GÁS 

NATURAL 
GN 

K-101 
GN 

E-106 
GN 

C-101 
GN 

K-101B 
Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Carga  
HT-

WGS 

V/F 1 1 1 1 1 1 1 0,9966 1 1 1 

T (ºC) 25,0 186,3 65,0 32,2 194,9 224,5 74,9 212,3 540,0 750,0 340,0 

P (kPa) 101,3 506,6 506,6 506,6 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 4.200,0 280,0 5.180,0 5.180,0 6.250,2 6.250,2 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 75.749,3 564,5 87.543,8 87.543,8 87.543,8 87.543,8 

Composição molar                     

Metano 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 13,5% 13,5% 2,6% 2,6% 

Água 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 81,0% 81,0% 53,0% 53,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 5,7% 5,7% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5,4% 5,4% 35,8% 35,8% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

Nome 
Saída  

HT-WGS 
Carga  

LT-WGS 
Saída  

LT-WGS 

Retorno 
Área 
200 

Carga  
V-101 

Carga 
PSA 

Hidrog 
Puro 

Rec 
Hidrog 

Rec 
Hidrog 

A 

HIDRO-
GÊNIO   

V/F 1 1 1 0,8423 0,5014 1 1 1 1 1   

T (ºC) 367,6 220,0 224,1 167,1 40,0 40,0 40,0 40,0 74,9 40,0   

P (kPa) 2.050,0 2.050,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 2.500,0 1.900,0   

N (kmol/h) 6.250,2 6.250,2 6.250,3 6.250,3 6.250,3 3.134,1 2.178,4 280,0 280,0 1.898,4   

F (kg/h) 87.543,8 87.543,8 87.543,8 87.543,8 87.543,8 31.323,0 4.391,6 564,5 564,5 3.827,1   

Composição molar                     

Metano 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 50,4% 50,4% 50,0% 50,0% 50,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 8,2% 8,2% 8,6% 8,6% 8,6% 17,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Hidrogênio 38,3% 38,3% 38,7% 38,7% 38,7% 77,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

 

Tabela V.8 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição C). 

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO           

Nome Água Cond. 
Reciclo 
Água A 

Reciclo 
 Água B 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4757 

T (ºC) 40,0 40,1 40,1 25,0 66,2 66,5 46,9 145,1 224,4 

P (kPa) 1.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.116,2 3.116,2 3.118,0 1.082,0 1.082,0 1.082,0 4.200,0 4.200,0 4.200,0 

F (kg/h) 56.224,2 56.224,2 56.256,1 19.493,2 19.493,2 19.493,2 75.749,3 75.749,3 75.749,3 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 
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CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

FORNO E EXAUSTÃO           

Nome 
AR ATMOS-

FÉRICO 
COMBUS-

TÌVEL 
Gás  

Comb. 
Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105  

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1  

T (ºC) 25,0 25,0 35,2 26,3 1380,0 1154,1 950,7 727,5  

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3  

N (kmol/h) 7.450,0 500,0 955,7 8.905,7 0,0 8.784,7 8.784,7 8.784,7  

F (kg/h) 214.637,5 8.021,5 26.931,3 249.590,3 0,0 249.588,1 249.588,1 249.588,1  

Composição molar                

Metano 0,0% 100,0% 17,3% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 0,0% 0,0% 1,4% 0,2% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 56,0% 6,0% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 25,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 66,9% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8%  

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  

          

ÁREA 200 – GERAÇÃO DE ELETRICIDADE           

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 22bar 
A 

BFW 
 22bar B 

BFW 
22bar C 

BFW 
22bar D 

Saída  
E-201A 

Saída  
E-201B 

Saída  
E-201C 

V/F 0 0 0 0 0 0 0,9910 0,9396 0,8900 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 175,7 173,1 170,3 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 

N (kmol/h) 4.163,2 4.163,2 1.040,8 1.040,8 1.040,8 1.040,8 6.250,3 6.250,3 6.250,3 

F (kg/h) 75.000,0 75.000,0 18.750,0 18.750,0 18.750,0 18.750,0 87.543,8 87.543,8 87.543,8 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 2,6% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 50,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 8,6% 8,6% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,7% 38,7% 38,7% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

Nome BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga B-
201 

Vapor 
Alta 

EXAUSTO VAPOR 
PROCESSO 

 

V/F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9  

T (ºC) 177,0 174,0 171,0 168,0 172,5 217,8 212,8 127,4  

P (kPa) 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 101,3 250,0  

N (kmol/h) 1.040,8 1.040,8 1.040,8 1.040,8 4.163,2 4.163,2 8.784,7 4.163,2  

F (kg/h) 18.750,0 18.750,0 18.750,0 18.750,0 75.000,0 75.000,0 249.588,1 75.000,0  
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Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18,0% 100,0%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 0,0%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67,8% 0,0%  

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%  

 

Tabela V.9 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição C). 

Nome Q-R101  
(Q-F101) 

Q (Perda 
Calor) 

Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep 

Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

W-K102 
(Rec-H) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 157.062.381 -79.939.395 -123.379.173 63.910 45.120 208.339 4.462.353 4.488.496 279.868 22.180.283 

 

Tabela V.10 – Correntes de processo da planta de reforma a vapor (Condição D). 

CORRENTES DE PROCESSO 
        

Nome 
GÁS 

NATURAL 
GN 

K-101 
GN 

E-106 
GN 

C-101 
GN 

K-101B 
Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Carga  
HT-

WGS 

V/F 1 1 1 1 1 1 1 0,9965 1 1 1 

T (ºC) 25,0 186,3 65,0 32,2 194,9 224,5 74,9 210,2 540,0 850,0 340,0 

P (kPa) 101,3 506,6 506,6 506,6 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3.500,0 280,0 4.480,0 4.480,0 5.757,3 5.757,3 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 11.230,0 63.117,3 564,5 74.911,8 74.911,8 74.911,8 74.911,8 

Composição molar                     

Metano 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 15,6% 15,6% 1,1% 1,1% 

Água 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 78,1% 78,1% 44,4% 44,4% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 5,8% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 5,3% 5,3% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 6,3% 6,3% 43,4% 43,4% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

Nome 
Saída  

HT-WGS 
Carga  

LT-WGS 
Saída  

LT-WGS 

Retorno 
Área 
200 

Carga  
V-101 

Carga 
PSA 

Hidrog 
Puro 

Rec 
Hidrog 

Rec 
Hidrog 

A 

HIDRO-
GÊNIO   

V/F 1 1 1 0,7592 0,6166 1 1 1 1 1   

T (ºC) 393,6 220,0 231,3 138,0 40,0 40,0 40,0 40,0 74,9 40,0   

P (kPa) 2.050,0 2.050,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 2.500,0 1.900,0   

N (kmol/h) 5.757,3 5.757,3 5.757,3 5.757,3 5.757,3 3.550,0 2.551,1 280,0 280,0 2.271,1   

F (kg/h) 74.911,8 74.911,8 74.911,8 74.911,8 74.911,8 35.083,0 5.143,0 564,5 564,5 4.578,5   

Composição molar                     

Metano 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 39,5% 39,5% 38,6% 38,6% 38,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 10,2% 10,2% 11,1% 11,1% 11,1% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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Hidrogênio 48,3% 48,3% 49,2% 49,2% 49,2% 79,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

 

Tabela V.11 – Outras correntes materiais da planta de reforma a vapor (Condição D). 

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO           

Nome Água Cond. Reciclo 
Água A 

Reciclo 
 Água B 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7660 

T (ºC) 40,0 40,1 40,1 25,0 59,5 59,8 47,3 170,6 224,5 

P (kPa) 1.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 2.207,3 2.207,3 2.206,6 1.293,4 1.293,4 1.293,4 3.500,0 3.500,0 3.500,0 

F (kg/h) 39.829,6 39.829,6 39.816,9 23.300,4 23.300,4 23.300,4 63.117,3 63.117,3 63.117,3 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

FORNO E EXAUSTÃO           

Nome 
AR ATMOS-

FÉRICO 
COMBUS-

TÌVEL 
Gás  

Comb. 
Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105  

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1  

T (ºC) 25,0 25,0 35,1 26,1 1379,9 1151,4 1004,8 937,5  

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3  

N (kmol/h) 9.000,0 755,0 998,9 10.753,9 0,0 10.612,1 10.612,1 10.612,1  

F (kg/h) 259.293,6 12.112,4 29.940,0 301.346,0 0,0 301.346,0 301.346,0 301.346,0  

Composição molar                

Metano 0,0% 100,0% 6,1% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 63,9% 5,9% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 28,4% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 67,0% 67,8% 67,8% 67,8% 67,8%  

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%  

          

ÁREA 200 – GERAÇÃO DE ELETRICIDADE           

Nome BFW 
BFW 22 

bar 
BFW 22bar 

A 
BFW 

 22bar B 
BFW 

22bar C 
BFW 

22bar D 
Saída  

E-201A 
Saída  

E-201B 
Saída  

E-201C 

V/F 0 0 0 0 0 0 0,9685 0,8897 0,8192 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 162,7 156,0 147,8 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 1.900,0 1.900,0 1.900,0 

N (kmol/h) 6.994,1 6.994,1 1.748,5 1.748,5 1.748,5 1.748,5 5.757,3 5.757,3 5.757,3 
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F (kg/h) 126.000,0 126.000,0 31.500,0 31.500,0 31.500,0 31.500,0 74.911,8 74.911,8 74.911,8 

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 1,1% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 38,6% 38,6% 38,6% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 11,1% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 49,2% 49,2% 49,2% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

          

Nome BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga B-
201 

Vapor 
Alta 

EXAUSTO VAPOR 
PROCESSO 

 

V/F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9  

T (ºC) 170,0 158,0 150,0 139,0 154,3 217,8 209,3 127,4  

P (kPa) 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 101,3 250,0  

N (kmol/h) 1.748,5 1.748,5 1.748,5 1.748,5 6.994,1 6.994,1 10.612,1 6.994,1  

F (kg/h) 31.500,0 31.500,0 31.500,0 31.500,0 126.000,0 126.000,0 301.343,3 126.000,0  

Composição molar                 

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18,2% 100,0%  

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 0,0%  

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 67,8% 0,0%  

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%  

 

Tabela V.12 – Correntes de energia da planta de reforma a vapor (Condição D). 

Nome Q-R101  
(Q-F101) 

Q (Perda 
Calor) 

Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep 

Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

W-K102 
(Rec-H) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 197.811.541 -97.698.561 -59.611.644 75.978 31.962 350.010 4.462.353 4.488.496 279.868 37.262.876 
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Anexo VI: simulação da planta convencional de produção de 

metanol 

 

Neste Anexo constam os dados das correntes de matéria e energia referentes 

à produção convencional de metanol (Tabelas VI.1 a VI.12). 

 

Tabela VI.1 – Correntes da etapa de reforma (Condição A). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 100 
        

Nome 
GÁS 

NATURAL 
GN 

K-101B 
Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Saída 
E-102 

Saída  
E-103 

Retorno 
Área 
200 

Carga 
V-101 

V/F 1 1 1 1 0,9937 1 1 1 1 0,8289 0,6810 

T (ºC) 25,0 194,9 224,5 28,5 203,0 540,0 850,0 340,0 220,0 141,2 40,0 

P (kPa) 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 2.100,0 280,0 3.080,0 3.080,0 4.189,5 4.189,5 4.189,5 4.189,5 4.189,5 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 37.848,7 564,5 49.643,2 49.643,2 49.643,2 49.643,2 49.643,2 49.643,2 49.643,2 

Composição molar                

Metano 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 22,7% 22,7% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Água 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 68,2% 68,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 32,1% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 9,1% 9,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 51,1% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO – ÁREA 100       

Nome 
Água 
Cond. 

Reciclo 
Água 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102    

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0,9080    

T (ºC) 40,0 40,0 25,0 83,3 83,6 55,9 156,3 224,5    

P (kPa) 2.200,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0    

N (kmol/h) 1.336,4 1.336,4 764,1 764,1 764,1 2.100,0 2.100,0 2.100,0    

F (kg/h) 24.092,7 24.092,7 13.765,1 13.765,1 13.765,1 37.848,7 37.848,7 37.848,7    

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Água 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%    

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

CO2 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    
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FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 26,7 25,4 1.416,7 1.150,2 952,9 923,3 201,6   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 4.950,0 30,0 1.462,9 6.442,9 0,0 5.824,9 5.824,9 5.824,9 5.824,9   

F (kg/h) 142.611,5 481,3 12.323,4 155.416 0,0 155.416 155.416 155.416 155.416   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 10,1% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8%   

CO 0,0% 0,0% 11,7% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 4,2% 1,0% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 73,4% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 61,5% 68,0% 68,0% 68,0% 68,0% 68,0%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 15,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Metanol 0,0% 0,0% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC 

V/F 0 0 0 0,9833 0,9268 0,8749 0 0 0 0 0,7350 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 161,7 155,8 149,0 169,0 157,0 151,0 143,0 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 

N (kmol/h) 3.721,9 3.721,9 930,5 4.189,5 4.189,5 4.189,5 930,5 930,5 930,5 930,5 3.721,9 

F (kg/h) 67.050,0 67.050,0 16.762,5 49.643,7 49.643,7 49.643,7 16.762,5 16.762,5 16.762,5 16.762,5 67.050,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VI.2 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição A). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Syngas 
K-301 

Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Gases 
S-302 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

V/F 1 1 1 1 1 0,9610 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 147,0 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,5 28,5 24,3 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5..000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2500,0 2.500,0 101,3 

N (kmol/h) 2.853,1 2.853,1 9.876,3 12.729,4 12.067,8 12.067,8 11.597,1 1.739,6 1339,3 400,3 120,3 

F (kg/h) 25.551,0 25.551,0 72.979,5 98.530,4 98.530,4 98.530,4 85.526,4 12.829,0 9877,1 2.951,9 2.387,4 

Composição molar           
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Metano 5,1% 5,1% 8,4% 7,7% 8,1% 8,1% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 28,1% 

Água 0,4% 0,4% 0,0% 0,1% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

CO 12,5% 12,5% 9,9% 10,5% 9,4% 9,4% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 32,6% 

CO2 6,9% 6,9% 3,5% 4,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 11,8% 

Hidrogênio 75,1% 75,1% 77,7% 77,1% 74,7% 74,7% 77,7% 77,7% 77,7% 77,7% 25,9% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 3,1% 3,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 

            

Nome Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 

Purga Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETOR 

METANOL 

V/F 0 0,0071 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,7 29,7 29,7 29,7 73,6 58,1 58,1 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 4.900,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 470,8 470,8 3,3 467,4 467,4 467,4 29,2 292,2 146,0 0,1 321,3 

F (kg/h) 13.004,3 13.004,3 59,0 12.945,3 12.945,3 12.945,3 936,0 9.357,7 2.651,6 3,6 10290,1 

Composição molar            

Metano 0,1% 0,1% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 

Água 30,8% 30,8% 1,9% 31,0% 31,0% 31,0% 0,0% 0,1% 99,0% 0,0% 0,1% 

CO 0,1% 0,1% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 19,3% 0,0% 

CO2 0,1% 0,1% 12,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 28,9% 0,0% 

Hidrogênio 0,3% 0,3% 45,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 15,5% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 68,6% 68,6% 15,7% 69,0% 69,0% 69,0% 99,7% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 

            

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300   

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,1320 0 0,0244 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 112,2 100,0 27,8 28,0 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 2.295,7 

N (kmol/h) 5.225,7 5.225,7 5.225,7 713,5 713,5 4.512,3 5.225,7 5.225,7 5.225,7 5.225,7 5.225,7 

F (kg/h) 94.142,4 94.142,4 94.142,4 12.853,4 12.853,4 81.289,0 94.142,4 94.142,4 94.142,4 94.142,4 94.142,4 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabela VI.3 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição A). 

ETAPA DE REFORMA E ÁREA DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREAS 100 E 200   

Nome 
Q-R101  

(Q-F101) 
Q (Perda 

Calor) 
Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep. Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 164.149.474 -61.535.109 -43.264.422 45.774 9.668 186.255 4.462.353 4.488.496 19.829.173 

          

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome Q-R301 
(RM) 

Q-E301 
(Syngas) 

Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -27.094.835 63.852.839 -90.012.024 10.490.233 -1.133.211 -221.607 -23.183.900 -23.311.797 24.718.199 

Nome 
W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) W-P304     

W (kJ/h) 9.215.286 182 48 485 273.873     

 

Tabela VI.4 – Correntes da etapa de reforma (Condição B). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 100 
        

Nome 
GÁS 

NATURAL 
GN 

K-101B 
Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Saída 
E-102 

Saída  
E-103 

Retorno 
Área 
200 

Carga 
V-101 

V/F 1 1 1 1 0,9946 1 1 1 1 0,84817
9636 

0,50966
4368 

T (ºC) 25,0 194,9 224,5 28,6 212,3 540,0 850,0 340,0 220,0 172,4 40,0 

P (kPa) 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 4.200,0 280,0 5.180,0 5.180,0 6.497,8 6.497,8 6.497,8 6.497,8 6.497,8 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 75.724,2 564,5 87.518,7 87.518,7 87.519,3 87.519,3 87.519,3 87.519,3 87.519,3 

Composição molar                

Metano 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 13,5% 13,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 

Água 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 81,0% 81,0% 49,2% 49,2% 49,2% 49,2% 49,2% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 

CO2 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5,4% 5,4% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO – ÁREA 100       

Nome Água 
Cond. 

Reciclo 
Água 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102 

   

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0,6160    

T (ºC) 40,0 40,0 25,0 69,0 69,3 47,1 128,2 224,5    

P (kPa) 2.200,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0    

N (kmol/h) 3.186,1 3.186,1 1.012,7 1.012,7 1.012,7 4.200,0 4.200,0 4.200,0    

F (kg/h) 57.459,0 57.459,0 18.244,1 18.244,1 18.244,1 75.724,2 75.724,2 75.724,2    
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Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Água 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%    

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

CO2 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%    

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Combus-

tível 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 26,9 25,4 1.413,1 1.152,4 919,7 733,5 206,9   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 6.650,0 200,0 1.853,8 8.703,8 0,0 7.886,3 7.886,3 7.886,3 7.886,3   

F (kg/h) 191.589,2 3.208,6 15.716,3 210.514 0,0 210.512 210.512 210.512 210.511,7   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 2,2% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%   

CO 0,0% 0,0% 9,3% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 8,5% 1,8% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 79,4% 16,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 61,1% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 15,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%   

Metanol 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,7090 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 187,0 179,0 176,0 173,0 178,8 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 3.805,1 3.805,1 951,3 951,3 951,3 951,3 951,3 3.805,1 3.805,1 3.805,1 3.805,1 

F (kg/h) 68.550,0 68.550,0 17.137,5 17.137,5 17.137,5 17.137,5 17.137,5 68.550,0 68.550,0 68.550,0 68.550,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabela VI.5 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição B). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Syngas 
K-301 

Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Gases 
S-302 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

V/F 1 1 1 1 1 0,9591 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 147,0 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 23,0 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 

N (kmol/h) 3.311,7 3.311,7 10.040,8 13.352,5 12.692,0 12.692,0 12.172,5 2.130,2 1.751,7 378,5 98,5 

F (kg/h) 30.060,3 30.060,3 76.405,6 106.465,9 106.466 106.466 92.592,7 16.203,7 13.324,3 2.879,4 2.314,9 

Composição molar           

Metano 1,2% 1,2% 1,9% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 7,4% 

Água 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 1,6% 1,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

CO 9,6% 9,6% 8,1% 8,5% 7,7% 7,7% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 31,0% 

CO2 10,3% 10,3% 7,4% 8,1% 7,1% 7,1% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 28,3% 

Hidrogênio 78,5% 78,5% 82,2% 81,3% 78,8% 78,8% 82,2% 82,2% 82,2% 82,2% 31,6% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 2,9% 2,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,6% 

            

Nome Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 

Purga Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETOR 

METANOL 

V/F 0 0,0070 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,7 29,7 29,7 29,7 75,4 57,7 57,7 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 4.900,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 519,5 519,5 3,6 515,9 515,9 515,9 5,8 313,4 196,7 0,2 319,0 

F (kg/h) 13.872,9 13.872,9 77,0 13.795,9 13.795,9 13.795,9 186,8 10.037,9 3.571,2 5,7 10.219,1 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 

Água 37,5% 37,5% 2,2% 37,8% 37,8% 37,8% 0,0% 0,1% 99,0% 0,0% 0,1% 

CO 0,1% 0,1% 13,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 13,0% 0,0% 

CO2 0,2% 0,2% 25,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 44,6% 0,0% 

Hidrogênio 0,3% 0,3% 42,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 10,5% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 61,8% 61,8% 14,6% 62,2% 62,2% 62,2% 98,0% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 

            

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300   

Nome Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,1150 0 0,0210 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 110,5 100,0 81,5 81,5 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 5.512,8 5.512,8 5.512,8 660,1 660,1 4.852,7 5.512,8 5.512,8 5.512,8 5.512,8 5.512,8 

F (kg/h) 99.313,3 99.313,3 99.313,3 11.891,1 11.891,1 87.422,1 99.313,3 99.313,3 99.313,3 99.313,3 99.313,3 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VI.6 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição B). 

ETAPA DE REFORMA E ÁREA DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREAS 100 E 200   

Nome 
Q-R101  

(Q-F101) 
Q (Perda 

Calor) 
Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep. Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 210.135.178 -81.603.278 -128.080.927 59.952 23.056 190.422 4.462.353 4.488.496 20.272.779 

          

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome 
Q-R301 

(RM) 
Q-E301 

(Syngas) 
Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -25.066.484 65.154.178 -94.956.012 11.651.148 -220.199 -222.746 -23.100.092 -28.095.637 28.766.892 

Nome W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) 

W-P304     

W (kJ/h) 10.691.138 192 9 521 288.915     

 

Tabela VI.7 – Correntes da etapa de reforma (Condição C). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 100 
        

Nome 
GÁS 

NATURAL 
GN 

K-101B 
Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Saída 
E-102 

Saída  
E-103 

Retorno 
Área 
200 

Carga 
V-101 

V/F 1 1 1 1 0,9946 1 1 1 1 0,9558 0,4715 

T (ºC) 25,0 194,9 224,5 28,1 212,3 540,0 750,0 340,0 220,0 182,9 40,0 

P (kPa) 101,3 2.500,0 2.500,0 2500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 4.200,0 280,0 5.180,0 5.180,0 6.250,3 6.250,3 6.250,3 6.250,3 6.250,3 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 75.735,9 564,5 87.530,4 87.530,4 87.530,4 87.530,4 87.530,4 87.530,4 87.530,9 

Composição molar                

Metano 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 13,5% 13,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Água 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 81,0% 81,0% 53,0% 53,0% 53,0% 53,0% 53,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 5,4% 5,4% 35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 35,8% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO – ÁREA 100       

Nome 
Água 
Cond. 

Reciclo 
Água 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102    

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0,4327    

T (ºC) 40,0 40,0 25,0 74,7 75,0 47,5 127,4 224,4    

P (kPa) 2.200,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0    

N (kmol/h) 3.303,0 3.303,0 895,9 895,9 895,9 4.200,0 4.200,0 4.200,0    

F (kg/h) 59.577,2 59.577,2 16.139,3 16.139,3 16.139,3 75.735,9 75.735,9 75.735,9    

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Água 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%    

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

CO2 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%    

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 25,6 25,1 1.411,1 1.151,8 841,7 465,6 212,9   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 4.970,0 10,0 1.596,3 6.576,3 0,0 5.948,5 5.948,5 5.948,5 5.948,5   

F (kg/h) 143.187,7 160,4 14.684,5 158.033 0,0 158.033 158.033 158.033 158.033   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 10,3% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0% 26,0%   

CO 0,0% 0,0% 5,4% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 
0,0% 0,0% 10,0% 2,4% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 73,8% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 60,5% 66,8% 66,8% 66,8% 66,8% 66,8%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Metanol 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,3500 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 202,0 188,0 184,0 183,0 189,3 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 1.371,1 1.371,1 342,8 342,8 342,8 342,8 342,8 1.371,1 1.371,1 1.371,1 1.371,1 

F (kg/h) 24.700,0 24.700,0 6.175,0 6.175,0 6.175,0 6.175,0 6.175,0 24.700,0 24.700,0 24.700,0 24.700,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VI.8 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição C). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Syngas 
K-301 

Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Gases 
S-302 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

V/F 1 1 1 1 1 0,9599 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 144,7 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,1 28,1 22,3 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 

N (kmol/h) 3.311,7 2.947,2 9.832,2 12.779,5 12.195,5 12.195,5 11.706,3 1.873,0 1.473,0 400,0 120,0 

F (kg/h) 30.060,3 27.953,7 79.711,2 107.665 107.665 107.665 94.856,5 15.177,0 11.936,1 3.241,0 2.676,5 

Composição molar           

Metano 5,6% 5,6% 8,7% 8,0% 8,4% 8,4% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 29,2% 

Água 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 1,7% 1,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

CO 6,3% 6,3% 4,6% 5,0% 4,4% 4,4% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 15,2% 

CO2 11,9% 11,9% 8,4% 9,2% 8,1% 8,1% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 28,1% 

Hidrogênio 75,9% 75,9% 77,8% 77,3% 74,7% 74,7% 77,8% 77,8% 77,8% 77,8% 25,9% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 2,7% 2,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,4% 

            

Nome 
Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 Purga 

Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETOR METANOL 

V/F 0 0,0067 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,7 29,7 29,7 29,7 76,6 58,2 58,2 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 4.900,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 489,2 489,2 3,3 485,9 485,9 485,9 178,1 103,9 203,9 0,1 281,9 

F (kg/h) 12.808,2 12.808,2 71,9 12.736,3 12.736,3 12.736,3 5.706,3 3.327,7 3.702,3 3,8 9030,2 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 

Água 41,3% 41,3% 2,3% 41,6% 41,6% 41,6% 0,0% 0,1% 99,0% 0,0% 0,0% 

CO 0,1% 0,1% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 0,0% 

CO2 0,2% 0,2% 29,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 47,2% 0,0% 

Hidrogênio 0,3% 0,3% 39,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 58,1% 58,1% 14,0% 58,4% 58,4% 58,4% 99,9% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 
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SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300   

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,0977 0 0 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 99,1 99,5 71,0 71,0 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 5.405,6 5.405,6 5.405,6 554,0 554,0 4.851,6 5.405,6 5.405,6 5.405,6 5.405,6 5.405,6 

F (kg/h) 97.382,4 97.382,4 97.382,4 9.980,2 9.980,2 87.402,2 97.382,4 97.382,4 97.382,4 97.382,4 97.382,4 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VI.9 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição C). 

ETAPA DE REFORMA E ÁREA DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREAS 100 E 200   

Nome Q-R101  
(Q-F101) 

Q (Perda 
Calor) 

Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep. Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 157.067.008 -61.348.806 -160.764.481 53.281 23.905 68.613 4.462.353 4.488.496 7.304.707 

          

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome 
Q-R301 

(RM) 
Q-E301 

(Syngas) 
Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -21.038.258 65.451.712 -93.109.859 11.016.180 -6.929.612 -79.502 -18.174.148 -20.658.812 27.963.213 

Nome 
W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) 

W-P304     

W (kJ/h) 9.482.194 176 296 173 283.298     

 

Tabela VI.10 – Correntes da etapa de reforma (Condição D). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 100 
        

Nome GÁS 
NATURAL 

GN 
K-101B 

Vapor 
E-105 

Rec 
Hidrog 

B 

Pré-
carga 
Ref 

Carga 
Reform. 

Saída 
Reform. 

Saída 
E-102 

Saída  
E-103 

Retorno 
Área 
200 

Carga 
V-101 

V/F 1 1 1 1 0,9942 1 1 1 1 0,8369 0,5577 

T (ºC) 25,0 194,9 224,5 28,6 210,2 540,0 850,0 340,0 220,0 164,9 40,0 

P (kPa) 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 

N (kmol/h) 700,0 700,0 3.500,0 280,0 4.480,0 4.480,0 5.757,3 5.757,3 5.757,3 5.757,3 5.757,3 

F (kg/h) 11.230,0 11.230,0 63.097,2 564,5 74.891,7 74.891,7 74.8922 74.891,7 74.891,7 74.891,7 74.891,7 
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Composição molar                

Metano 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 15,6% 15,6% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

Água 0,0% 0,0% 99,9% 0,0% 78,1% 78,1% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 44,4% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 6,3% 6,3% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

SISTEMA DE RECICLO DE ÁGUA DE PROCESSO – ÁREA 100       

Nome Água 
Cond. 

Reciclo 
Água 

ÁGUA 
REPOS. 

Água 
E-106 

Água 
P-101 

Água 
M-102 

Água 
Quente 
E-103 

Vapor 
E-102 

   

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0,6758    

T (ºC) 40,0 40,0 25,0 71,7 72,0 48,8 134,0 224,5    

P (kPa) 2.200,0 2.500,0 101,3 101,3 2.500,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0    

N (kmol/h) 2.546,4 2.546,4 953,9 953,9 953,9 3500,0 3.500,0 3.500,0    

F (kg/h) 45.917,9 45.917,9 17.184,4 17.184,4 17.184,4 63.097,2 63.097,2 63.097,2    

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Água 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%    

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

CO2 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%    

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%    

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 26,9 25,4 1.411,8 1.149,6 929,1 788,1 206,0   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 6.150,0 150,0 1.765,8 8.065,8 0,0 7.288,4 7.288,4 7.288,4 7.288,4   

F (kg/h) 177.184,0 2.406,4 14.820,0 194.410 0,0 194.410 194410 194.410 194.410   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 3,5% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1%   

CO 0,0% 0,0% 10,1% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 7,3% 1,6% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 78,4% 17,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 61,0% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5% 67,5%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 15,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%   

Metanol 0,0% 0,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,7127 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 183,0 173,0 170,0 166,0 173,0 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 3.857,9 3.857,9 964,5 964,5 964,5 964,5 964,5 3.857,9 3.857,9 3.857,9 3.857,9 

F (kg/h) 69.500,0 69.500,0 17.375,0 17.375,0 17.375,0 17.375,0 17.375,0 69.500,0 69.500,0 69.500,0 69.500,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VI.11 – Correntes da etapa de produção de metanol (Condição D). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Syngas 
K-301 

Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Gases 
S-302 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

V/F 1 1 1 1 1 0,95831 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 147,2 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,6 28,6 24,1 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2.500,0 2.500,0 101,3 

N (kmol/h) 3.210,9 3.210,9 9.626,0 12.837,0 12.177,8 12.177,8 11.670,3 2.042,3 1.660,3 382,0 102,0 

F (kg/h) 28.974,3 28.974,3 72.174,1 101.148 101.148 101.148 87.501,6 15.312,8 12.449,0 2.863,8 2.299,4 

Composição molar           

Metano 1,9% 1,9% 3,0% 2,7% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 11,3% 

Água 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% 1,6% 1,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 

CO 10,5% 10,5% 8,7% 9,2% 8,4% 8,4% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 32,8% 

CO2 9,4% 9,4% 6,3% 7,1% 6,1% 6,1% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 23,6% 

Hidrogênio 77,8% 77,8% 81,4% 80,5% 78,1% 78,1% 81,5% 81,5% 81,5% 81,5% 30,5% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 3,0% 3,0% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 1,6% 

            

Nome 
Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 

Purga 
Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETOR 

METANOL 

V/F 0 0,0069 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,7 29,7 29,7 29,7 75,0 58,2 58,2 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 4.900,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 507,5 507,5 3,5 504,0 504,0 504,0 294,4 24,3 185,4 0,1 318,6 

F (kg/h) 13.646,6 13.646,6 71,7 13.574,9 13.574,9 13.574,9 9.432,5 777,1 3.365,3 2,2 10.207,4 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 
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Água 36,2% 36,2% 2,1% 36,4% 36,4% 36,4% 0,0% 0,1% 99,0% 0,0% 0,0% 

CO 0,1% 0,1% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,5% 0,0% 

CO2 0,2% 0,2% 21,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,4% 0,0% 

Hidrogênio 0,3% 0,3% 43,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 63,2% 63,2% 14,8% 63,6% 63,6% 63,6% 99,9% 99,9% 1,0% 31,2% 100,0% 

            

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300   

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,1215 0 0,0278 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 113,9 100,0 84,6 84,6 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 5.310,8 5.310,8 5.310,8 670,0 670,0 4.640,7 5.310,8 5.310,8 5.310,8 5.310,8 5.310,8 

F (kg/h) 95.673,8 95.673,8 95.673,8 12.070,9 12.070,9 83.602,9 95.673,8 95.673,8 95.673,8 95.673,8 95.673,8 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VI.12 – Correntes de energia da produção convencional de metanol (Condição D). 

ETAPA DE REFORMA E ÁREA DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREAS 100 E 200   

Nome Q-R101  
(Q-F101) 

Q (Perda 
Calor) 

Q-E104 
(V-101) 

W-P101 
(Rep. Água) 

W-P102 
(V-101) 

W-P201 
(BFW) 

W-K101A 
 (GN) 

W-K101B 
 (GN) 

ELETRI-
CIDADE 

Q ou W 
(kJ/h) 197.802.772 -75.833.712 -97.387.453 56.596 18.425 193.061 4.462.353 4.488.496 20.553.729 

          

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome 
Q-R301 

(RM) 
Q-E301 

(Syngas) 
Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -25.445.324 62.528.283 -91.476.239 11.367.589 -11.459.999 -18.596 -23.528.212 -17.019.017 28.688.384 

Nome 
W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) W-P304     

W (kJ/h) 10.369.224 190 489 40 278.327     
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Anexo VII: simulação da planta combinada sem WGS 

 

Neste Anexo constam os dados das correntes de matéria e energia referentes 

à produção combinada de hidrogênio e metanol sem WGS (Tabelas VII.1 a VII.5). 

Somente foram reportadas as correntes que apresentaram diferença com relação aos 

dados reportados no Anexo VI. 

 

Tabela VII.1 – Correntes de processo (Condição A). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9610 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,5 24,3 28,5 28,5 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5..000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 2.853,1 9.876,3 12.729,4 12.067,8 12.067,8 11.597,1 1.739,6 1.739,6 522,6 1.216,9 936,9 

F (kg/h) 25.551,0 72.979,5 98.530,4 98.530,4 98.530,4 85.526,4 12.829,0 12.829,0 10.375,6 2.453,3 1.888,9 

Composição molar           

Metano 5,1% 8,4% 7,7% 8,1% 8,1% 8,4% 8,4% 8,4% 28,1% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,0% 0,1% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 

CO 12,5% 9,9% 10,5% 9,4% 9,4% 9,8% 9,8% 9,8% 32,6% 0,0% 0,0% 

CO2 6,9% 3,5% 4,3% 3,4% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 11,8% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 75,1% 77,7% 77,1% 74,7% 74,7% 77,7% 77,7% 77,7% 25,9% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,5% 0,4% 3,1% 3,1% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 24,0 24,9 1.402,3 1.150,7 982,7 957,5 200,5   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 6.050,0 370,0 526,0 6.946,0 0,0 6.796,4 6.796,4 6.796,4 6.796,4   

F (kg/h) 174.302,9 5.935,9 10.434,6 190.673 0,0 190.673 190.673 190.673 190.673   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 28,0% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%   

CO 0,0% 0,0% 32,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 11,8% 0,9% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 26,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,7% 71,2% 71,2% 71,2% 71,2% 71,2%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,7690 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 168,0 154,0 144,0 136,0 150,6 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 4.554,5 4.554,5 1.138,6 1.138,6 1.138,6 1.138,6 1.138,6 4.554,5 4.554,5 4.554,5 4.554,5 

F (kg/h) 82.050,0 82.050,0 20.512,5 20.512,5 20.512,5 20.512,5 20.512,5 82.050,0 82.050,0 82.050,0 82.050,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VII.2 – Correntes de processo (Condição B). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9591 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,6 23,9 28,6 28,6 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.311,7 10.040,8 13.352,5 12.692,0 12.692,0 12.172,5 2.130,2 2.130,2 554,6 1.575,6 1.295,6 

F (kg/h) 30.060,3 76.405,6 106.465,9 106.466 106.466 92.592,7 16.203,7 16.203,7 13.027,3 3.176,4 2.612,0 

Composição molar           

Metano 1,2% 1,9% 1,7% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 7,4% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,1% 1,6% 1,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 

CO 9,6% 8,1% 8,5% 7,7% 7,7% 8,1% 8,1% 8,1% 31,0% 0,0% 0,0% 

CO2 10,3% 7,4% 8,1% 7,1% 7,1% 7,4% 7,4% 7,4% 28,3% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 78,5% 82,2% 81,3% 78,8% 78,8% 82,2% 82,2% 82,2% 31,6% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 2,9% 2,9% 0,4% 0,4% 0,4% 1,6% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 23,6 24,9 1.397,7 1.150,8 951,6 793,3 206,6   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 8.100,0 665,0 558,2 9.323,2 0,0 9.153,5 9.153,5 9.153,5 9.153,5   

F (kg/h) 233.364 10.668,5 13.104,3 257.137 0,0 257.137 257.137 257.137 257.137   

Composição molar           



265 

Metano 0,0% 100,0% 7,3% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%   

CO 0,0% 0,0% 30,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 28,3% 1,7% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 31,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,5% 70,8% 70,8% 70,8% 70,8% 70,8%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW 
BFW 22 

bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 Vapor Alta 

Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,7584 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 186,0 177,0 174,0 169,0 176,5 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 4.957,0 4.957,0 1.239,2 1.239,2 1.239,2 1.239,2 1.239,2 4.957,0 4.957,0 4.957,0 4.957,0 

F (kg/h) 89.300,0 89.300,0 22.325,0 22.325,0 22.325,0 22.325,0 22.325,0 89.300,0 89.300,0 89.300,0 89.300,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VII.3 – Correntes de processo (Condição C). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9599 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,1 22,3 28,1 28,1 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4900,0 2500,0 101,3 2500,0 2500,0 

N (kmol/h) 3.311,7 9.832,2 12.779,5 12.195,5 12.195,5 11.706,3 1873,0 1873,0 561,8 1311,2 1031,2 

F (kg/h) 30.060,3 79.711,2 107.665 107.665 107.665 94.856,5 15177,0 15177,0 12533,6 2643,5 2079,0 

Composição molar           

Metano 5,6% 8,7% 8,0% 8,4% 8,4% 8,8% 8,8% 8,8% 29,2% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,1% 1,7% 1,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 

CO 6,3% 4,6% 5,0% 4,4% 4,4% 4,6% 4,6% 4,6% 15,2% 0,0% 0,0% 

CO2 11,9% 8,4% 9,2% 8,1% 8,1% 8,4% 8,4% 8,4% 28,1% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 75,9% 77,8% 77,3% 74,7% 74,7% 77,8% 77,8% 77,8% 25,9% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 2,7% 2,7% 0,4% 0,4% 0,4% 1,4% 0,0% 0,0% 
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FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 22,0 24,7 1.395,7 1.150,6 887,4 572,2 209,5   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 6.120,0 380,0 565,0 7.065,0 0,0 6.952,9 6.952,9 6.952,9 6.952,9   

F (kg/h) 176.319,7 6.096,3 12.605,5 195.021 0,0 195.021 195.021 195.021 195.021   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 29,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%   

CO 0,0% 0,0% 15,1% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 28,1% 2,2% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 26,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,3% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,5831 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 191,0 184,0 182,0 181,0 184,5 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 2.317,5 2.317,5 579,4 579,4 579,4 579,4 579,4 2.317,5 2.317,5 2.317,5 2.317,5 

F (kg/h) 41.750,0 41.750,0 10.437,5 10.437,5 10.437,5 10.437,5 10.437,5 41.750,0 41.750,0 41.750,0 41.750,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VII.4 – Correntes de processo (Condição D). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases 
Res. PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,95831 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 32,3 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,6 24,1 28,6 28,6 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 4.900,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.210,9 9.626,0 12.837,0 12.177,8 12.177,8 11.670,3 2.042,3 2.042,3 545,2 1.497,1 1.217,1 

F (kg/h) 28.974,3 72.174,1 101.148 101.148 101.148 87.501,6 15.312,8 15.312,8 12.294,6 3.018,2 2.453,7 

Composição molar           
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Metano 1,9% 3,0% 2,7% 2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 11,3% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,1% 1,6% 1,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 

CO 10,5% 8,7% 9,2% 8,4% 8,4% 8,7% 8,7% 8,7% 32,8% 0,0% 0,0% 

CO2 9,4% 6,3% 7,1% 6,1% 6,1% 6,3% 6,3% 6,3% 23,6% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 77,8% 81,4% 80,5% 78,1% 78,1% 81,5% 81,5% 81,5% 30,5% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 3,0% 3,0% 0,4% 0,4% 0,4% 1,6% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBUS
TÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 

EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 23,8 24,9 1.400,2 1.150,5 959,2 837,5 205,2   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 7.375,0 580,0 548,7 8.503,7 0,0 8.334,8 8.334,8 8.334,8 8.334,8   

F (kg/h) 212.476,7 9.304,9 12.366,3 234.148 0,0 234.148 234.148 234.148 234.148   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 11,2% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6% 17,6%   

CO 0,0% 0,0% 32,6% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 23,6% 1,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 30,6% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,4% 70,8% 70,8% 70,8% 70,8% 70,8%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,7% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,7544 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 182,0 172,0 167,0 161,0 170,5 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 4.823,7 4.823,7 1.205,9 1.205,9 1.205,9 1.205,9 1.205,9 4.823,7 4.823,7 4.823,7 4.823,7 

F (kg/h) 86.900,0 86.900,0 21.725,0 21.725,0 21.725,0 21.725,0 21.725,0 86.900,0 86.900,0 86.900,0 86.900,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Tabela VII.5 – Correntes de energia (Condições A, B, C e D). 

 A B C D 

W P-201 (kJ/h) 227.923 248.062 115.975 241.395 

ELETRICIDADE (kJ/h) 24.265.230 26.409.324 12.347.024 25.699.555 
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Anexo VIII: simulação da planta combinada com WGS 

 

Neste Anexo constam os dados das correntes de matéria e energia referentes 

à produção combinada de hidrogênio e metanol com WGS (Tabelas VIII.1 a VIII.8). 

Somente foram reportadas as correntes que apresentaram diferença com relação aos 

dados reportados no Anexo VI. 

 

Tabela VIII.1 – Correntes de processo (Condição A). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases Res. 
PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9398 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 30,0 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 27,9 21,5 27,9 27,9 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.211,1 9.813,4 13.024,5 12.292,7 12.292,7 11.552,3 1.732,8 1.732,8 482,2 1.250,7 970,7 

F (kg/h) 32.002,3 78.709,0 110.711,2 110.711,2 110.711,2 92.302,0 13.845,3 13.845,3 11.323,9 2.521,4 1.956,9 

Composição molar           

Metano 4,5% 8,1% 7,2% 7,7% 7,7% 8,2% 8,2% 8,2% 29,3% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,1% 3,1% 3,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 17,3% 11,3% 12,8% 10,6% 10,6% 11,2% 11,2% 11,2% 40,3% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 77,8% 80,1% 79,6% 75,4% 75,4% 80,2% 80,2% 80,2% 28,8% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 3,3% 3,3% 0,4% 0,4% 0,4% 1,3% 0,0% 0,0% 

            

Nome 
Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 Purga 

Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETO

R 

META 
NOL 

V/F 0 0,0060 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,8 29,8 29,8 29,8 79,9 56,7 56,7 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 5.000,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 740,4 740,4 4,5 736,0 736,0 736,0 2,5 353,0 380,5 0,2 355,3 

F (kg/h) 18.408,9 18.408,9 110,2 18.298,8 18.298,8 18.298,8 81,3 11.309,5 6.908,0 8,1 11.382,7 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 

Água 50,9% 50,9% 2,7% 51,2% 51,2% 51,2% 0,0% 0,0% 99,0% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,3% 0,3% 42,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 59,4% 0,0% 

Hidrogênio 0,2% 0,2% 36,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 7,4% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 48,6% 48,6% 12,6% 48,8% 48,8% 48,8% 93,9% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 
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SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300     

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,0878 0 0,0179 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 108,8 100,0 70,5 70,5 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 6.078,8 6.078,8 6.078,8 563,3 563,3 5.515,5 6.078,8 6.078,8 6.078,8 6.078,8 6.078,8 

F (kg/h) 109.510 109.510 109.510 10.147,7 10.147,7 99.362,5 109.510 109.510 109.510 
109.51

0 109.510 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBU
STÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 21,1 24,7 1.391,0 1.150,1 1.026,2 1.001,0 201,0   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 6.750,0 485,0 486,6 7.721,6 0,0 7.654,8 7.654,8 7.654,8 7.654,8   

F (kg/h) 194.470 7.780,8 11.434,1 213.685 0,0 213.683 213.683 213.683 213.683   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 29,1% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4% 18,4%   

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 40,3% 2,5% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 28,9% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,9% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,6829 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 156,0 139,0 126,0 110,0 132,9 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 5.431,6 5.431,6 1.357,9 1.357,9 1.357,9 1.357,9 1.357,9 5.431,6 5.431,6 5.431,6 5.431,6 

F (kg/h) 97.850,0 97.850,0 24.462,5 24.462,5 24.462,5 24.462,5 24.462,5 97.850,0 97.850,0 97.850,
0 

97.850,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VIII.2 – Correntes de energia (Condição A). 

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome Q-R301 
(RM) 

Q-E301 
(Syngas) 

Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -21.391.377 67.534.331 -104.705.589 16.875.408 -88.983 -209.631 -20.204.303 -45.163.562 46.157.471 

Nome 
W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) W-P304     

W (kJ/h) 10.295.462 248 4 587 318.580     

 

Tabela VIII.3 – Correntes de processo (Condição B). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases Res. 
PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9316 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 30,0 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,2 21,9 28,2 28,2 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.629,3 9.314,3 12.943,6 12.124,8 12.124,8 11.296,0 1.976,8 1.976,8 469,4 1.507,4 1.227,4 

F (kg/h) 35.783,3 72.982,9 108.766,2 108.765,9 108.765,9 88.154,5 15.427,0 15.427,0 12.388,1 3.038,9 2.474,4 

Composição molar           

Metano 1,1% 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 8,5% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,2% 3,5% 3,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 18,2% 12,9% 14,4% 12,0% 12,0% 12,8% 12,8% 12,8% 54,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 80,3% 84,7% 83,4% 79,0% 79,0% 84,7% 84,7% 84,7% 35,7% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 3,7% 3,7% 0,4% 0,4% 0,4% 1,5% 0,0% 0,0% 

            

Nome 
Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 Purga 

Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETO

R 

META 
NOL 

V/F 0 0,0063 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,8 29,8 29,8 29,8 79,9 56,8 56,8 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 5.000,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 828,8 828,8 5,2 823,6 823,6 823,6 3,3 394,4 425,8 0,3 397,4 

F (kg/h) 20.611,4 20.611,4 135,7 20.475,7 20.475,7 20.475,7 106,7 12.637,7 7.731,2 10,4 12.734,1 
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Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 

Água 50,9% 50,9% 2,7% 51,2% 51,2% 51,2% 0,0% 0,0% 99,0% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,3% 0,3% 46,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 61,7% 0,0% 

Hidrogênio 0,2% 0,2% 37,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 6,6% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 48,5% 48,5% 12,5% 48,8% 48,8% 48,8% 94,1% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 

            

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300     

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,0973 0 0,0439 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 122,2 100,0 80,0 80,0 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 6.158,3 6.158,3 6.158,3 629,1 629,1 5.529,2 6.158,3 6.158,3 6.158,3 6.158,3 6.158,3 

F (kg/h) 110.943 110.943 110.943 11.334,2 11.334,2 99.608,8 110.943 110.943 110.943 110.94
3 

110.943 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBU
STÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 21,5 24,8 1.392,5 1.150,1 960,4 844,0 205,2   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 8.460,0 756,0 474,7 9.690,7 0,0 9.609,8 9.609,8 9.609,8 9.609,8   

F (kg/h) 243.736 12.128,4 12.523,8 268.388 0,0 268.388 268.388 268.388 268.388   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 8,4% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5%   

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 53,9% 2,6% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 35,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,8% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW BFW 22 
bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 

Vapor Alta Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,6633 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 182,0 171,0 166,0 161,0 170,0 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 5.612,0 5.612,0 1.403,0 1.403,0 1.403,0 1.403,0 1.403,0 5.612,0 5.612,0 5.612,0 5.612,0 

F (kg/h) 101.100 101.100 25.275,0 25.275,0 25.275,0 25.275,0 25.275,0 101.100 101.100 
101.10

0 101.100 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VIII.4 – Correntes de energia (Condição B). 

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome 
Q-R301 

(RM) 
Q-E301 

(Syngas) 
Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -23.892.433 64.305.568 -106.075.527 18.886.314 -117.140 -237.104 -25.067.836 -50.501.476 51.631.872 

Nome 
W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) 

W-P304     

W (kJ/h) 11.649.334 277 5 656 322.748     

 

Tabela VIII.5 – Correntes de processo (Condição C). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases Res. 
PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9420 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 30,0 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 27,8 21,5 27,8 27,8 

P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.132,0 9.725,7 12.857,7 12.160,8 12.160,8 11.455,7 1.718,4 1.718,4 491,4 1.227,0 947,0 

F (kg/h) 31.286,4 77.723,8 109.010,2 109.010,0 109.010,0 91.485,8 13.722,9 13.722,9 11.249,3 2.473,6 1.909,1 

Composição molar           

Metano 5,3% 9,4% 8,4% 8,9% 8,9% 9,5% 9,5% 9,5% 33,1% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,1% 3,0% 3,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 17,1% 10,8% 12,3% 10,2% 10,2% 10,8% 10,8% 10,8% 37,7% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 77,3% 79,3% 78,8% 74,7% 74,7% 79,3% 79,3% 79,3% 27,7% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



274 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 3,2% 3,2% 0,4% 0,4% 0,4% 1,3% 0,0% 0,0% 

            

Nome 
Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 Purga 

Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETO

R 

META 
NOL 

V/F 0 0,0059 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,8 29,8 29,8 29,8 79,9 56,7 56,7 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 5.000,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 705,1 705,1 4,2 700,9 700,9 700,9 2,3 335,9 362,6 0,2 338,1 

F (kg/h) 17.524,2 17.524,2 101,9 17.422,3 17.422,3 17.422,3 75,8 10.763,5 6.583,0 7,5 10.831,8 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 

Água 50,9% 50,9% 2,7% 51,2% 51,2% 51,2% 0,0% 0,0% 99,0% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,3% 0,3% 40,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 58,8% 0,0% 

Hidrogênio 0,2% 0,2% 37,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 7,6% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 48,5% 48,5% 12,6% 48,7% 48,7% 48,7% 93,9% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 

            

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300     

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,0851 0 0,0120 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 105,8 100,0 68,5 68,5 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 5.961,9 5.961,9 5.961,9 536,5 536,5 5.425,4 5.961,9 5.961,9 5.961,9 5.961,9 5.961,9 

F (kg/h) 107.403 107.403 107.403 9.665,0 9.665,0 97.738,3 107.403 107.403 107.403 
107.40

3 107.403 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBU
STÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 21,1 24,7 1.394,3 1.151,9 897,8 621,8 208,4   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 6.350,0 430,0 495,6 7.275,6 0,0 7.210,1 7.210,1 7.210,1 7.210,1   

F (kg/h) 182.946 6.898,4 11.351,2 201.195,7 0,0 201.194 201.194 201.194 201.194   
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Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 32,8% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 18,6%   

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 37,7% 2,6% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 27,8% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,8% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW 
BFW 22 

bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 Vapor Alta 

Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,4701 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 188,0 181,0 179,0 177,0 181,3 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 2.728,3 2.728,3 682,1 682,1 682,1 682,1 682,1 2.728,3 2.728,3 2.728,3 2.728,3 

F (kg/h) 49.150,0 49.150,0 12.287,5 12.287,5 12.287,5 12.287,5 12.287,5 49.150,0 49.150,0 49.150,
0 

49.150,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VIII.6 – Correntes de energia (Condição C). 

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome Q-R301 
(RM) 

Q-E301 
(Syngas) 

Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -20.373.857 67.037.591 -102.691.176 16.071.505 -83.078 -199.823 -18.905.730 -42.978.173 43.924.497 

Nome W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) 

W-P304     

W (kJ/h) 10.039.254 236 4 559 312.451     

 

Tabela VIII.7 – Correntes de processo (Condição D). 

CORRENTES DE PROCESSO – ÁREA 300 
        

Nome SYNGAS 
Rec 
R301 

Carga 
R-301 

Saída 
R-301 

Carga 
V-301 

Gases 
V-301 

Gases 
S-301 

Carga 
PSA 

Gases Res. 
PSA 

Hidrog. 
Puro 

HIDRO 
GÊNIO 

V/F 1 1 1 1 0,9334 1 1 1 1 1 1 

T (ºC) 40,0 30,0 220,0 220,0 30,0 30,0 30,0 28,1 21,9 28,1 28,1 
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P (kPa) 2.200,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 5.000,0 2.500,0 101,3 2.500,0 2.500,0 

N (kmol/h) 3.548,0 9.222,2 12.770,3 11.981,7 11.981,7 11.183,3 1.957,1 1.957,1 478,1 1.479,0 1.199,0 

F (kg/h) 35.048,7 72.184,2 107.232,9 107.232,6 107.232,6 87.380,6 15.291,6 15.291,6 12.310,0 2.981,7 2.417,2 

Composição molar           

Metano 1,7% 3,1% 2,7% 2,9% 2,9% 3,1% 3,1% 3,1% 12,8% 0,0% 0,0% 

Água 0,4% 0,1% 0,2% 3,5% 3,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 18,0% 12,5% 14,0% 11,7% 11,7% 12,5% 12,5% 12,5% 51,1% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 79,9% 83,9% 82,8% 78,4% 78,4% 84,0% 84,0% 84,0% 34,4% 100,0% 100,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,4% 0,3% 3,6% 3,6% 0,4% 0,4% 0,4% 1,5% 0,0% 0,0% 

            

Nome 
Cond. 
Inst. 

Cond. 
RP-301 Purga 

Metanol 
Hidrat. 

Carga 
E-303 

Carga 
D-301 

Gases 
D-301 

Dest. 
D-301 

EFLU-
ENTE 

GASES 
EJETO

R 

META 
NOL 

V/F 0 0,0062 1 0 0 0,5 1 0 0 1 0 

T (ºC) 30,0 29,8 29,8 29,8 29,8 79,9 56,8 56,8 95,8 30,0 30,0 

P (kPa) 5.000,0 101,3 101,3 101,3 110,0 110,0 70,9 70,9 152,0 70,9 101,3 

N (kmol/h) 798,4 798,4 5,0 793,4 793,4 793,4 3,1 379,9 410,4 0,3 382,8 

F (kg/h) 19.852,0 19.852,0 128,0 19.724,0 19.724,0 19.724,0 100,9 12.173,0 7.450,1 9,8 12.264,0 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 

Água 50,9% 50,9% 2,7% 51,2% 51,2% 51,2% 0,0% 0,0% 99,0% 0,0% 0,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,3% 0,3% 45,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 61,3% 0,0% 

Hidrogênio 0,2% 0,2% 37,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 6,8% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 48,5% 48,5% 12,5% 48,7% 48,7% 48,7% 94,1% 99,9% 1,0% 31,2% 99,9% 

            

SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE VAPOR/ÁGUA DE UTILIDADE – ÁREA 300     

Nome 
Água 
E-306 

Água 
P-305 

Água 
E-302 

Fluido 
Ref. R-301 

Vapor 
R-301 

Água 
S-301 

Vapor 
M-303 

Água 
E-301 

Vapor 
RP-303 

Vapor 
E-303 

Rec. 
Vapor 

V/F 0 0 0 0 1 0 0,0954 0 0,0396 0 0 

T (ºC) 27,8 28,0 218,0 218,0 220,0 218,0 220,0 119,9 100,0 78,6 78,6 

P (kPa) 101,3 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 2.295,7 101,3 101,3 101,3 

N (kmol/h) 6.048,1 6.048,1 6.048,1 606,1 606,1 5.442,0 6.048,1 6.048,1 6.048,1 6.048,1 6.048,1 

F (kg/h) 108.957 108.957 108.957 10.919,3 10.919,3 98.037,7 108.957 108.957 108.957 
108.95

7 108.957 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

            

FORNO E EXAUSTÃO – ÁREA 100       

Nome 
AR 

ATMOS-
FÉRICO 

COMBU
STÌVEL 

Gás 
Comb. 

Carga 
Forno 

Resíduo 
(Forno) 

Exausto 
Forno 

Exausto 
E-101 

Exausto 
E-105 EXAUSTO   

V/F 1 1 1 1 0 1 1 1 1   

T (ºC) 25,0 25,0 21,5 24,8 1.392,2 1.149,9 973,8 900,1 203,5   

P (kPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3   

N (kmol/h) 7.960,0 686,0 483,1 9.129,1 0,0 9.049,8 9.049,8 9.049,8 9.049,8   

F (kg/h) 229.331 11.005,4 12.438,0 252.774,2 0,0 252.774 252.774 252.774 252.774   

Composição molar           

Metano 0,0% 100,0% 12,7% 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Água 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5%   

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CO2 0,0% 0,0% 51,0% 2,7% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%   

Hidrogênio 0,0% 0,0% 34,4% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Nitrogênio 80,0% 0,0% 0,0% 69,8% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4% 70,4%   

Oxigênio 20,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Metanol 0,0% 0,0% 1,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

            

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE – ÁREA 200        

Nome BFW 
BFW 22 

bar 

BFW 
22bar A, 
B, C ou D 

BFW  
E-201A 

BFW  
E-201B 

BFW  
E-201C 

BFW  
E-201D 

Carga 
B-201 Vapor Alta 

Vapor 
T-201 

VAPOR 
PROC. 

V/F 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9210 0,6762 

T (ºC) 25,0 25,2 25,2 176,0 164,0 157,0 149,0 161,6 217,8 127,4 127,4 

P (kPa) 101,3 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 250,0 250,0 

N (kmol/h) 5.689,7 5.689,7 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 5.689,7 5.689,7 5.689,7 5.689,7 

F (kg/h) 102.500 102.500 25.625,0 25.625,0 25.625,0 25.625,0 25.625,0 102.500 102.500 
102.50

0 102.500 

Composição molar           

Metano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Água 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

CO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

CO2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hidrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Nitrogênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Oxigênio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Metanol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Tabela VIII.8 – Correntes de energia (Condição C). 

ETAPA DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANOL – ÁREA 300      

Nome 
Q-R301 

(RM) 
Q-E301 

(Syngas) 
Q-E302 
(V-301) 

Q-E303 
(D-301) 

Q-E304 
(V-303) 

Q-E305 
(MeOH) 

Q-E306 
(Rec. Água) 

Q-Cond 
(D-301) 

Q-Ref 
(D-301) 

Q (kJ/h) -23.017.815 63.761.260 -104.176.648 18.195.023 -110.755 -228.392 -23.931.185 -48.639.141 49.726.866 
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Nome 
W-K301 
(Syngas) 

W-P301 
(D-301) 

W-P302 
(V-303) 

W-P303 
(MeOH) W-P304     

W (kJ/h) 11.386.261 267 5 632 316.970     
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Anexo IX: Volatilidade e toxidez do metanol 

 

Segundo indicações de MERCK (2013a), o metanol tem baixo ponto de 

fulgor: 10°C; o que o classifica como altamente inflamável. Porém, quando este 

composto é comparado com outros produtos inflamáveis, verifica-se que ele não é um 

caso a parte. No segmento de energia, por exemplo, tem-se uma indústria que opera 

comumente com produtos críticos no quesito inflamabilidade. Conforme as fichas de 

segurança levantadas (BR 2012a, BR 2011), a gasolina C e o etanol hidratado 

combustível apresentam pontos de fulgor de 0°C e 15°C, respectivamente. 

Ademais, ainda com relação à volatilidade, ressalta-se que o metanol possui 

ponto de ebulição de 64,5°C a 1 atm (MERCK 2013a). Quando comparado ao etanol 

hidratado combustível (ponto de ebulição de 77°C a 1 atm – BR 2011), por exemplo, 

verifica-se que o metanol é mais volátil. Isso pode indicar que o metanol talvez tenha 

um potencial maior para emissão de compostos orgânicos voláteis (Volatile Organic 

Compound – VOC). 

Quando se compara à gasolina C, todavia, o metanol é favorecido, visto que o 

primeiro tem ponto de ebulição inicial (PEI) de 27 °C a 1 atm (BR 2012a). 

Desta forma, ao se considerar os quesitos indicados anteriormente, verifica-

se que o metanol se mostra menos volátil que a gasolina, porém mais que o etanol 

hidratado combustível. Contudo, por se tratar de valores relativamente próximos 

(quando se compara a outros combustíveis como o óleo diesel ou o óleo combustível), 

tem-se uma volatilidade razoavelmente semelhante. 

Nesse sentido, ressalta-se a Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 

2004, que aprova as instruções complementares ao regulamento do transporte 

terrestre de produtos perigosos. No citado regulamento, o metanol, a gasolina C e o 

etanol hidratado combustível são classificados com o número de risco 33 – líquido 

altamente inflamável, enquanto que o óleo diesel é enquadrado como 30 – líquido 

inflamável (ANTT 2004). 

Entretanto, um diferencial do metanol frente aos combustíveis convencionais 

é, sem dúvida, o fato de que a chama do produto puro apresenta difícil visualização 

pelo olho humano (LIMA NETO 2009). Esta característica diferenciada pode, 

dependendo do caso, exigir medidas adicionais de prevenção ou controle a incêndio. 

Acidentes graves podem ocorrer em decorrência desta particularidade. Maiores 

detalhes são apresentados por METHANOL INSTITUTE (2013b). 

Outro item importante refere-se à toxidez do metanol. A literatura verificada 

ressalta que se trata de um produto muito tóxico quando ocorre ingestão, contato com 
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a pele ou inalação. Relata-se que a exposição a este químico pode provocar visão 

turva, dor de cabeça, tontura, náuseas, cegueira, coma, danos neurológicos ou 

mesmo a morte (EPA 2000, LIMA NETO 2009, MERCK 2013a). 

 


