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Resumo  
 
Plantas de processamento de gás natural possuem sistemas de fracionamento. Existe um tipo de unidade onde duas 
torres geram três produtos: gás industrial, GLP e gasolina natural. A primeira torre é a desetanizadora, que remove gás 
industrial. A segunda torre é uma debutanizadora. O trabalho trata da simulação (em software comercial, Hysys™) de 
uma coluna de destilação multicomponetes, debutanizadora, que tem como carga uma corrente de LGN originado da 
deetanizadora, e como produtos GLP e C5+. Atualmente em operação a debutanizadora integra a UPGN II,  na Unidade de 
Tratamento de Fluidos da Petrobras de Guamaré-RN. A simulação faz parte de um projeto de desenvolvimento de 
controladores preditivos e inteligentes visando otimização do processo de destilação, e tem por objetivo a obtenção do 
modelo do sistema, tanto para identificação, quanto para testes dos controladores. No Hysys™ foi construído o 
flowsheet da planta, que inclui além da coluna, trocadores de calor de topo, de fundo, e de carga, vaso acumulador de 
refluxo e correntes associadas. Utilizando-se dados de projeto, balanço de massa, energia e dados estruturais, fornecidos 
pela Petrobras, construíram-se algumas simulações de estado estacionário com sucesso e uma simulação dinâmica.  
 
 
Abstract  
 
Natural gas processing units have fractionation systems. It is possible to produce three chacacteristic streams namely: 
industrial gas, petroleum liquefied gas and gasoline.In a flowsheet, the first tower is a deethanizer, which removes 
industrial gas; the second one consists of a debutanizer.The present work simulates a multicomponent debutanizer 
column, which has as feed a LNG stream that originates from a deethanizer and has as products liquefied petroleum gas 
and C5+. The simulation takes as an example a real debutanizer column, that locates at Guamaré-RN. The simulated 
column has 28 trays with 0,60 m  diameter operating with partial condenser, reboiler and pre -heating of the feed. The 
importance of the present work originates from the fact that these industrial processes must have an efficient control 
system and such control has a bottleneck that is the usage of an accurate and satisfactory model which might be useful 
for identification as well as for controllers tests. The commercial software used was Hysys? , that allows the 
construction of the process flowsheet, including, besides the debutanizer column, heat exchangers, reboiler, feed stream 
(feed pre-heater), reflux drum and related streams. Real industrial data were used for the simulation, including design 
information, mass and energy balances. Steady-state and dynamic cases were considered.  
  
 
1. Introdução  
 
 A destilação se constitui numa técnica de separação para correntes líquidas que contêm dois ou mais 
componentes. Ela tem como base a separação de componentes de uma mistura líquida em função das diferenças dos 
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pontos de ebulição dos componentes. Para se apresentar a modelagem determinística (ou seja, aquela que tem como 
característica representar o modelo fenomenológico para o equipamento em função das leis de conservação de massa, 
energia e quantidade de movimento (Navier-Stokes)), há várias etapas que devem ser consideradas, como: análise dos 
tipos de balanços que irão caracterizar a coluna de destilação, condições iniciais, relações constitutivas, dentre outras. 
Pode-se referir ao componente puro que entra em ebulição a uma temperatura mais baixa como o componente leve e como 
pesado ao que entra em ebulição a uma temperatura mais alta. 

Uma mistura de líquido saturado de dois componentes a uma determinada concentração está em equilíbrio com 
a fase vapor que tem uma concentração maior do componente leve do que a fase líquida. x representa a fração molar do 
componente leve na fase líquida e y a fração molar do componente leve na fase vapor. Para misturas ideais é comum 
modelar a relação de equilíbrio de fases em função da volatilidade relativa constante. 

Há muitos processos que são caracterizados por serem em estágios. Por exemplo: absorção de gás, extração, 
destilação ocorrem com vários pratos individuais fechados em uma coluna ou, alternativamente, ocorrem em colunas 
empacotadas com “estágios equivalentes” iguais a um comprimento específico de empacotamento da coluna. Tais 
processos se caracterizam pela ocorrência de mudanças em estágios no valor tomado pelas variáveis de processo de 
estágio a estágio. 

Considere-se uma coluna de destilação típica, onde há um número total de pratos N, numerados do fundo para o 
topo. Considere-se uma coluna de destilação para separar uma mistura binária de dois componentes, A e B, sendo o 
primeiro o componente mais leve. A alimentação, um líquido saturado contendo xf fração molar do componente A, é 
alimentada à coluna a uma vazão molar F (moles/tempo);  o ponto de entrada na coluna é f, a bandeja de alimentação. 

O vapor no topo é condensado por um determinado trocador de calor, utilizando-se água para refrigeração; o 
líquido condensado escoa no tanque de refluxo de onde ele é retornado como refluxo para a coluna, a uma vazão molar R; 
o produto destilado de topo escoa a uma vazão molar D. O conteúdo do tanque de refluxo é assumido como tendo uma 
composição uniforme xD e o holdup de líquido, HD. A composição do produto destilado e do refluxo será a mesma, xD.  
 A Destilação se constitui, portanto,  numa tecnologia de separação bastante antiga, já usada para separar 
líquidos no primeiro século depois de cristo. Hoje a destilação é a mais importante tecnologia industrial de separação. A 
destilação é particularmente bem aplicada para separações de alta pureza já que qualquer grau de separação pode ser 
obtido com um consumo de energia fixo aumentando o número de estágios. 
 Para descrever o grau de separação entre dois componentes numa coluna ou numa secção de coluna, 
apresentamos o fator de separação: 
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onde x é a fração molar de um componente, o índice L indica o componente mais leve, enquanto H o componente mais 
pesado, T indica o topo da secção, e B o fundo. 
 É relativamente direto derivar modelos das colunas de destilação baseadas em quase qualquer grau de detalhe, 
e também usar tais modelos para simular comportamento de uma destilação em um computador.  
 As debutanizadoras são colunas bastante importantes e comuns em plantas de processamento de gás natural. 
Sua simulação envolve um conjunto de informações que devem ser adquiridas para que haja sucesso.  
 Existem diversos simuladores comerciais, por exemplo o Hysys™ que permite a construção do flowsheet da 
planta real e fornece como resultado final a convergência ou não do modelo estacionário e/ou dinâmico para problemas 
fictícios ou reais. 
 A obtenção de um modelo satisfatório para fins de controle exige bastante habilidade e muitas tentativas para a 
convergência a uma simulação que represente bem a dinâmica da planta real. 
 A planta escolhida como objeto desse trabalho é a torre debutanizadora atualmente em operação na Unidade de 
Tratamento de Fluidos da Petrobras (UTPF) de Guamaré-RN. A planta simulada consta de uma coluna de destilação com 
condensador parcial, refervedor e pré-aquecedor de carga. A debutanizadora, que se destina a separar, por destilação, o 
GLP (gás liquefeito de petróleo) da gasolina natural (C5+) possui 28 pratos e funciona com condensador parcial, é 
alimentada por LGN após passar pelo aquecedor de carga, no prato nº 11, a 18,8 ton/h. 
 
 
2. Objetivos  
  
 Este trabalho é parte de um projeto conjunto entre UFRN e Petrobrás, em que objetivo geral do é desenvolver e 
aplicar, em uma planta real da UN-RNCE da Petrobras, técnicas avançadas de controle preditivo, adaptativo e inteligente 
para otimizar a sua produção e lucratividade. O objetivo específico do trabalho aqui apresentado é obter um modelo 
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simulado da planta escolhida num software comercial, escolhido o Hysys™, para ser usado tanto na identificação do 
modelo quanto no teste dos controladores desenvolvidos. 
 
3. Metodologia 
 
 A simulação da debutanizadora foi atingida segundo as seguintes etapas: 
 
3.1 - Escolha da coluna e obtenção de dados de projeto e operação 
 A coluna debutanizadora foi escolhida, junto com a equipe de campo da Petrobrás, levando em consideração 
que o impacto econômico seria maior com uma eficiência melhorada dessa torre de destilação. A partir daí, visitas a 
campo e solicitações à equipe da Petrobrás foram feitas para obtenção de dados da planta para geração do modelo. 
 
3.2 - Análise dos dados operacionais e escolha das regiões mais estáveis de operação do equipamento 
 Conjuntos de dados históricos foram obtidos a partir do sistema supervisório da Unidade, nos fornecendo 
valores das variáveis mensuráveis em tempo real, para escolha de pontos de operação, que consideramos pontos de 
equilíbrio estáticos, que pudessem ser usados para  alimentar o modelo no HYSYS ™. 
 A figura 1 mostra um exemplo de um dia seguido de aquisição de dados na planta real, podemos notar que entre 
as aquisições feitas entre aproximadamente os pontos 7500 e 9500 a planta se mostrou sem alterações, o que 
caracterizamos como um ponto de equilíbrio do sistema. 
 

 
 

Figura 1: Aquisição de dados durante um dia na debutanizadora real 
 
3.3 - Construção do flowsheet da debutanizadora real, suas correntes e equipamentos associados 
 Com os dados de projeto da coluna estudada, o esquema ( flowsheet) da planta, junto com seus equipamentos e 
correntes associadas foi elaborado no HYSYS™. O flowsheet foi construído de acordo com o diagrama esquemático de 
operação da Torre, mostrado na Figura 2.  
 Inicialmente as bases da simulação tiveram que ser definidas, esta etapa consiste em definir o conjunto de 
equações para os cálculos de equilíbrio, propriedades físico-químicas e termodinâmicas, e o conjunto de componentes 
químicos envolvidos na simulação. O modelo escolhido para definir as equações acima citadas foi o de Peng e Robinson 
(1976), e os componentes químicos envolvidos na simulação foram observados nas composições da alimentação da 
planta. 
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 Os dados de pontos de operação obtidos foram então utilizados no modelo. As composições químicas das 
correntes e características foram preenchidas com os dados de projeto obtidos, enquanto, vazões, temperaturas e 
pressões foram usadas dos pontos de equilíbrio escolhidos. 
 

 
 

Figura 2: Diagrama de operação utilizado para construção do flowsheet  
 

3.4 - Analise da convergência dos casos simulados 
 Com os dados inseridos no simulador, verificou-se a convergência do modelo para os pontos de operação 
escolhidos no estado estacionário. Alguns ajustes de valores de variáveis como pressão de uma corrente, vazão, foram 
ajustados de forma a obter a convergência, de forma que valores calculados pelo simulador coincidissem com valores 
digitados, pequenos erros provavelmente provenientes de imperfeições da planta ou erros de medição, considerando a 
forma como os dados foram obtidos. 
 
3.5 - Escolha das simulações mais satisfatórias tendo em vista a proximidade da simulação aos dados reais. 
 A simulação em que se conseguiu a convergência com menos ajuste manual de um ponto de operação foi 
escolhida e utilizada para estudo. 
 
 
4. Resultados  
 
 Em função da metodologia descrita no item anterior, o flowsheet que melhor representou a simulação no estado 
estacionário da debutanizadora é mostrada na Figura 3: 
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Figura 3. Simulação Estática no Hysys 
 

 Na figura 3 podemos ver  representados o pré aquecedor de carga (E-101), a torre (T -100), o condensador de 
refluxo (P-24010), o vaso acumulador de refluxo (V-24014), o refervedor (E-100) algumas válvulas e as correntes 
pertinentes ao sistema, sendo as mais importantes a de alimentação (1), a de retirada de GLP (GLP-1) e a de retirada de 
C5+ (C5+). 
 
 
5. Conclusões 
 
 A partir do presente trabalho, concluiu-se que o software comercial utilizado foi uma escolha acertada para 
simular a debutanizadora exigindo pouco esforço computacional e fornecendo a convergência da planta no estado 
estacionário. O modelo obtido em HYSYS™, pode ser facilmente utilizado para identificação de modelo ou testes de 

controladores, visto que a comunicação com softwares externos como MATLAB™ é suportada pelo simulador. 
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