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RESUMO: O presente trabalho de dissertação tem por objetivo avaliar a representatividade 
do analisador manual de espelho refrigerado (Chanscope II modelo 13-1200-C-N-2) usado 
para a determinação do condensado de hidrocarbonetos de gás natural frente aos métodos 
indiretos, fundamentados em modelos termodinâmicos de equação de estado. 
Adicionalmente, tem sido implementado neste estudo um modelo para cálculo do ponto de 
orvalho de gás natural. O modelo proposto constitui uma modificação na equação de estado 
de Peng-Robinson que admite a contribuição de grupos como estratégia para calcular os 
parâmetros de interação binária kij(T) com dependência da temperatura. Dados 
experimentais do trabalho de Brown et al. (2007) foram utilizados para comparar as 
respostas de ponto de orvalho do gás natural com os modelos termodinâmicos contidos no 
simulador de processo UniSim e com a metodologia implementada neste estudo. Em 
seguida, duas composições de gás natural foram estudadas, sendo a primeira uma mistura 
padrão de gás sintetizada gravimetricamente e, a segunda, uma mistura de gás natural 
processado. Tais dados experimentais foram também comparados com os resultados 
apresentados pelo simulador de processo UniSim e pelo modelo termodinâmico 
implementado. No entanto, os dados do analisador manual indicaram diferenças 
significativas nos resultados de temperaturas, sendo estas diferenças atribuídas à formação 
de ponto de orvalho de água, já que foi observado o aparecimento de umidade sobre a 
superfície do espelho refrigerado do equipamento. 

 
Palavras-chave: gás natural, ponto de orvalho de hidrocarbonetos, espelho refrigerado, 
equação de estado, parâmetro de interação binária, regra de mistura. 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims to assess the representativeness of the manual chilled mirror analyzer 
(model II Chanscope 13-1200-CN-2) used for the determination of condensed 
hydrocarbons of natural gas compared to the indirect methods, based on thermodynamic 
models equation of state. Additionally, it has been implemented in this study a model for 
calculating the dew point of natural gas. The proposed model is a modification of the 
equation of state of Peng-Robinson admits that the groups contribution as a strategy to 
calculate the binary interaction parameters kij (T) temperature dependence. Experimental 
data of the work of Brown et al. (2007) were used to compare the responses of the dew 
point of natural gas with thermodynamic models contained in the UniSim process simulator 
and the methodology implemented in this study. Then two natural gas compositions were 
studied, the first being a standard gas mixture gravimetrically synthesized and, second, a 
mixture of processed natural gas. These experimental data were also compared with the 
results presented by UniSim process simulator and the thermodynamic model implemented. 
However, data from the manual analysis results indicated significant differences in 
temperature, these differences were attributed to the formation of dew point of water, as we 
observed the appearance of moisture on the mirror surface cooling equipment. 

 
 

Keywords: natural gas, hydrocarbon dew point, chilled mirror, equation of state, binary 
interaction parameters, mixing rule. 
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1. Introdução 

 

 

Atualmente, a determinação do ponto de orvalho de hidrocarbonetos (POH) do gás 

natural tem se tornado, cada vez mais, um parâmetro importante na indústria de 

processamento do gás natural. Esse parâmetro vem sendo utilizado, principalmente, como 

meio de inferência da qualidade do gás natural, permitindo identificar possíveis riscos de 

perda de capacidade operacional dos equipamentos, tais como: compressores, válvulas, 

sondas e placas de orifício; além de evitar danos ao sistema de amostragem em linhas de 

transmissão de gás. Contudo, dentre os riscos apresentados, o mais severo é a condensação 

de hidrocarbonetos nas linhas de transmissão de gás natural. A hipótese comumente aceita 

para este fenômeno é atribuída à formação de líquido nos gasodutos que, combinado a 

umidade presente, resultará em emulsões de hidratos. Esses hidratos são compostos 

cristalinos que prejudicam o rendimento do processo de tratamento do gás, bloqueando 

válvulas, linhas e equipamentos resultando em sérios danos a compressores e demais 

equipamentos. 

Formalmente, o ponto de orvalho de hidrocarbonetos é definido como a temperatura 

na qual os constituintes de hidrocarbonetos em uma mistura de gás natural formam 

condensado, quando a temperatura é resfriada a uma pressão constante. Vale ressaltar que a 

formação desse líquido condensado é proveniente de hidrocarbonetos pesados do gás 

natural.  

No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, 

através da Resolução N° 16, de 17/6/2008 – DOU 18/6/2008 que trata da especificação do 

gás a ser comercializado no Brasil, estabelece critérios para o controle da qualidade do gás 

natural comercializado pela indústria de gás em todo território nacional. Recentes 

alterações na resolução possibilitaram a inclusão do enfoque na predição e análise do POH, 

como parâmetro de importância na qualidade do gás. De acordo com a Resolução, para 

medição do POH, são aceitas duas metodologias de medição: o método gravimétrico, que 

mede a massa de condensado em um determinado volume de gás natural; e o método 
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indireto, que estima o POH através de equações termodinâmicas de estado, a partir da 

composição do gás natural.  

A literatura estabelece três métodos para determinação do ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos, a saber: (a) método gravimétrico; (b) método direto; e (c) método indireto. 

O método gravimétrico é padronizado pela ISO (International Organization for 

Standardization), que especifica os critérios de medição para a realização dos testes na 

determinação do POH. O método gravimétrico tem como base a inferência da massa de 

condensado. De acordo com a ISO 6570, essa metodologia necessita que seja realizada a 

amostragem do gás em um cilindro que deverá, antes do ensaio, ser aquecido por, no 

mínimo, 24 horas. Este tempo de aquecimento impossibilita que o método seja empregado 

no monitoramento em tempo real do POH. O método direto utiliza a técnica de espelho 

refrigerado. O objetivo é detectar os primeiros sinais visíveis de condensado formado sobre 

uma superfície espelhada. Todavia, inconvenientes associados ao aspecto incolor do filme 

líquido formado e a baixa tensão superficial de condensado dificultam a detecção a olho 

humano ou por um sistema óptico eletrônico que compõe os analisadores de medição 

automática. Por fim, no método indireto, o POH é determinado utilizando um modelo 

termodinâmico, especificamente, modelos do tipo Peng-Robinson (PR) e Soave-Redlich-

Kwong (SRK). Neste caso, a provisão da composição do gás natural pode ser realizada 

antecipadamente por uma cromatografia gasosa. Vale destacar que as incertezas associadas 

ao método indireto estão relacionadas à capacidade de predição dos modelos 

termodinâmicos e que, por sua vez, estão associados aos parâmetros presentes nos modelos.  

Assim, diante do contexto apresentado é possível identificar que não há unanimidade 

sobre qual metodologia deve-se utilizar para a determinação do POH, tão pouco, sobre a 

precisão dos métodos e a utilização destes para as análises “em linha”. 
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2. Objetivos 

 

2.1 – Objetivo Geral 

 

O presente trabalho de dissertação busca avaliar a representatividade dos métodos de 

medição de ponto de orvalho, baseados em modelos termodinâmicos de equação de estado, 

frente ao analisador manual – método direto – em amostras de gás natural. Neste estudo, 

tem sido implementado um modelo de Peng-Robinson modificado que leva em conta os 

parâmetros de interação binária dependente da temperatura e obtidos por contribuição de 

grupos (Jaubert & Mutelet, 2004). Tais resultados também serão confrontados com o 

software comercial UNISIM. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo incluem as seguintes etapas: 

 

• Determinar experimentalmente o ponto de orvalho através do analisador 

manual por espelho refrigerado – método direto, em amostras de gás natural 

processado e sintético; 

• Desenvolver o diagrama de fases para as misturas de gás natural processado e 

sintético; 

• Aplicar o modelo termodinâmico implementado para calcular o ponto de 

orvalho através da equação de estado de Peng-Robinson modificada, 

fundamentada na contribuição de grupos de hidrocarbonetos e inorgânicos 

(Jaubert & Mutelet, 2004) – método indireto; 

• Comparar os resultados obtidos com as diferentes metodologias estudadas. 

• Confrontar e validar os resultados obtidos com as diferentes metodologias 

estudadas. 
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3. Revisão Bibliográfica 

 

3.1 – Gás natural 

 

3.1.1 – Formação do gás natural 

 

O processo de formação do gás natural é essencialmente semelhante ao processo de 

formação do petróleo, visto que, assim como o petróleo, o gás natural é extraído de jazidas 

naturais subterrâneas formadas por rochas sedimentares porosas, permeáveis e cobertas por 

estratos impermeáveis que impedem a sua saída para o exterior. 

A teoria mais aceita pelos pesquisadores para explicar a origem dos combustíveis 

fósseis é a teoria orgânica, que atribui a formação dos combustíveis fósseis à decomposição 

da matéria orgânica comprimida debaixo da terra, em altas pressões e por um período de 

tempo muito longo (Naturalgas.org, 2010). Essa matéria orgânica, conhecida como 

querogêneo, pode ser classificada de duas formas dependendo da fonte de origem: 

querogêneo seco, quando a matéria orgânica é de origem vegetal e querogênio gorduroso, 

quando a matéria orgânica é de origem animal (Gasnet, 2010). O querogêneo seco foi 

produzido a partir da transformação da matéria orgânica vegetal durante a formação do 

planeta, e se depositou na crosta terrestre sofrendo um processo gradual de cozimento até 

gerar as reservas de carvão. Já o querogêneo gorduroso, não sofreu o processo de 

cozimento e gerou o petróleo. O petróleo formado no final do estágio de degradação do 

querogêneo gorduroso encontra-se associado com hidrocarbonetos gasosos, sendo o metano 

o que se encontra em maior quantidade. Essa associação de petróleo e hidrocarbonetos 

gasosos é comum em reservatórios de petróleo. Sendo assim, o gás natural é uma mistura 

complexa de hidrocarbonetos variados (Gasnet, 2010). 

O gás natural produzido a partir de um reservatório pode conter pequenas quantidades 

de hidrocarbonetos pesados que são separados como líquidos condensados. Neste ponto, o 

gás natural contendo condensado é denominado industrialmente de “gás molhado”, do 

contrário, é denominado de “gás seco” (Manning & Thompson, 1991). 
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3.1.2 – Composição do gás natural 

 

O gás natural é uma mistura combustível de gases de hidrocarbonetos constituído por 

três grandes grupos: hidrocarbonetos, inertes, e alguns gases não combustíveis (Whitman, 

2001). A sua composição é predominantemente metano para gases não associados e 

processados (fração molar superior a 0,70) como mostra a Tabela 3.1. O etano também faz 

parte da composição do gás natural, além de propano, butanos e alcanos maiores. 

Nitrogênio e dióxido de carbono são os principais componentes não-combustíveis, cada um 

presente em baixos níveis de concentração.  

 

Tabela 3.1 - Percentual da composição molar média de alguns gases (Maximo, 2005). 

Componentes Associado1 Não associado2 Processado3 

Metano 65,18 85,48 72,49 

Etano 11,11 8,26 12,23 

Propano 4,82 3,06 0,45 

i-Butano 0,57 0,47 - 

n-Butano 1,16 0,85 - 

i-Pentano 0,16 0,20 - 

n-Pentano 0,20 0,24 - 

Hexano 0,06 0,21 - 

Heptano e superiores 0,09 0,06 - 

Nitrogênio 16,52 0,53 14,64 

Dióxido de carbono 0,13 0,64 0,19 

Total 100 100 100 

1 – Gás do campo de LUC, bacia do Solimões – Urucu; 
2 – Gás do campo de Miranga, na Bahia; 
3 – Saída da UPGN 2, Urucu. 
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3.1.3 – Utilização do gás natural 

 

O gás natural, antes de ser utilizado, é processado a partir do gás bruto em Unidades 

de Processamento de Gás Natural (UPGNs). O objetivo é separar as frações mais pesadas e 

adequá-lo como combustível para uso industrial; na geração de energia elétrica; como 

matéria-prima na indústria química e, no uso residencial (ver Figura 3.1). Além disso, esse 

tratamento tem a finalidade de reduzir o conteúdo de componentes potencialmente 

corrosivos, tais como: sulfetos, dióxido de carbono, água e hidrocarbonetos mais pesados, 

potencialmente condensáveis na transmissão e na distribuição do gás natural. Compostos 

como sulfeto de hidrogênio, compostos orgânicos de enxofre e água são então reduzidos a 

traços. Para situações onde o teor de dióxido de carbono é elevado, este é provavelmente 

reduzido para menos de 0,05 em fração molar (ISO 14532, 2001).  

 

 

Figura 3.1 - Esquema da UPGN da URG Araucária – PR (Santos, 2010). 

 

Em relação à queima do gás natural, segundo Begazo (2008), este produz grande 

quantidade de energia térmica e gera níveis baixos de subprodutos isento de fuligem, além 

de apresentar a menor formação relativa de gás carbônico, o que, o diferencia de outros 

combustíveis como o diesel, o carvão e a gasolina. Sendo assim, o gás natural tem uma 

combustão mais limpa quando comparamos com outros combustíveis de origem 
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semelhante. Seu poder calorífico, normalmente encontra-se dentro do intervalo de 30 a 45 

MJ/m3 (ISO 14532, 2001). 

Tais aspectos sugerem o gás natural como um dos combustíveis mais limpos, e uma 

alternativa para o setor de transporte e energético. Um bom exemplo é os veículos que 

utilizam o gás natural comprimido (GNC) ou gás natural liquefeito (GNL). Existem versões 

de veículos bi-combustível que utilizam gasolina ou gás natural, permitindo mais 

flexibilidade na escolha do combustível (Kunz et al., 2007). Vale destacar que os 

hidrocarbonetos que fazem parte do GN (metano, etano, propano, butano, etc), são bons 

combustíveis. Quando misturado com excesso de oxigênio do ar, na proporção correta, eles 

queimam perfeitamente, gerando energia térmica, dióxido de carbono e água (Udaeta et al., 

2007). 

 

3.2 – Ponto de orvalho de hidrocarbonetos do gás natural 
 

3.2.1 – Importância do ponto de orvalho de hidrocarbonetos do gás 

natural 

 

Nos últimos anos, a indústria de gás natural tem mostrado um interesse crescente pela 

determinação do ponto de orvalho do gás natural. A medição do ponto de orvalho do gás 

natural tornou-se crucial para inferir se o gás pode ser transportado com segurança, através 

de gasodutos. Neste caso, o intuito é evitar a formação de condensado líquido na tubulação 

de gás que pode resultar em graves problemas de segurança no transporte do gás. Os 

líquidos em linhas de transmissão podem levar a quedas de pressão do gasoduto, maior 

consumo de energia dos compressores e reduzir a capacidade nas linhas de transmissão de 

gás. Além disso, os líquidos podem também causar problemas como extinção da chama em 

fornos ou danos nas turbinas a gás (Bullin et al., 2006). Sendo assim, saber em que 

temperatura e pressão o gás natural pode apresentar-se como duas fases possibilitará 

prevenir a presença de líquidos na fase gás. 

A formação de líquidos no gás natural pode ocorrer durante o transporte, 

armazenamento e processamento quando, após a redução na pressão, torna-se evidente o 
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aparecimento de pequenas quantidades de líquidos. Este fenômeno é chamado de 

condensação retrógrada e pode levar a problemas nas instalações operacionais, como 

mencionado anteriormente. O termo "retrógrado" significa mover-se para trás. A este 

fenômeno é dado esse nome porque é contraditório o comportamento de fases dos 

componentes puros, que se condensam com o aumento ou diminuição de pressão e 

temperatura (Panneman, 2006).  

A presença de hidrocarbonetos líquidos combinados com traços de umidade conduz a 

formação de hidratos com massa visível. Os hidratos são compostos cristalinos, 

semelhantes ao gelo, formados pela combinação física entre moléculas de água e certas 

moléculas de hidrocarbonetos presentes no gás. Em condições de operação de gasoduto, 

alta vazão e pressão, esses hidratos podem causar sérios danos a compressores e restringir 

ou bloquear a passagem de gás natural.  

Pesquisas sobre a formação dos hidratos de gás têm sido desenvolvidas por muitos 

pesquisadores, principalmente em temas relacionados a indústria de gás natural, a qual 

consome grandes somas na prevenção e remediação dos problemas causados por 

interrupção da produção e transporte devido a entupimentos de dutos e conexões (Oliveira 

et al., 2008). A Figura 3.2 mostra um exemplo da formação de hidratos em uma tubulação 

de gás. 

 

 

Figura 3.2 - Hidrato formado em uma linha de gás natural (Maximo, 2005). 
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Assim, os aspectos apresentados acima apontam para a necessidade do 

monitoramento do ponto de orvalho de hidrocarbonetos de gás natural, visto que, na fase 

líquida, água e hidrocarbonetos são praticamente insolúveis. 

 

3.2.2 – Determinação do ponto de orvalho de hidrocarbonetos do gás 

natural 

 

Antes do gás natural ser comercializado, ele passa pelo condicionamento que visa 

adequá-lo às características necessárias ao seu transporte em gasodutos, sem prejuízos para 

as instalações utilizadas nestas operações (tubulações, válvulas, compressores, etc.). Assim, 

um importante parâmetro no controle do condicionamento é a determinação do ponto de 

orvalho do gás natural. Todavia, Stoliar et al. (2006) indicam outros parâmetros que 

permitem caracterizar a determinação da condensação de hidrocarbonetos a partir de uma 

mistura de gás natural, dentre os quais destacam-se: o início da temperatura de condensação 

e a quantidade específica de condensação de hidrocarbonetos líquidos durante o 

resfriamento do gás. Esses parâmetros são difíceis de serem determinados com exatidão, 

visto que o gás natural pode conter uma infinidade de componentes em frações 

diversificadas. A variação da composição de uma mistura de gás natural pode gerar pontos 

de orvalho distintos. Um fato importante na composição do gás natural é que os 

componentes mais pesados condensam primeiro, sendo assim, grandes erros de medição 

podem ocorrer caso esses hidrocarbonetos pesados não sejam considerados (Herring, 2008).  

Como uma questão prática, a maioria dos gasodutos tem geralmente uma pequena 

quantidade de hidrocarbonetos líquidos devido à presença de óleo dos compressores nas 

linhas de gás.  

A determinação do ponto de orvalho do gás natural é altamente sensível à quantidade 

de hidrocarbonetos pesados na composição do gás, sendo que, pequenas quantidades 

alteram a temperatura de orvalho. A Figura 3.3 mostra as curvas típicas de ponto de orvalho 

– condensação retrograda por redução de temperatura para cinco componentes do gás 

natural. 
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Figura 3.3 - Curvas típicas de ponto de orvalho - condensação retrograda por redução 

de temperatura para cinco componentes do gás natural (Maximo, 2005). 

 

Líquidos adicionais podem ser formados por condensação retrógrada em uma linha de 

transmissão de gás natural, através da refrigeração do gás ou pela queda de pressão ao 

longo da linha. Convém dizer que o volume de líquidos adicionais está relacionado com a 

quantidade de componentes adicionado na mistura do gás. Pequenas quantidades de 

líquidos (hidrocarbonetos pesados) são suficientes para alterar o comportamento de uma 

mistura de gás em um diagrama de fases. O impacto dos componentes pesados (C6+) do gás 

natural no ponto de orvalho é mostrado na Figura 3.3, apresentando o decano como o 

componente com maior temperatura de orvalho. Para um gás típico os componentes com 

maior peso molecular apresentam maior influência na formação de condensado, pois 

quando presente na mistura de gás registram temperaturas de orvalho mais altas. Por 

exemplo, um gás pode ter uma quantidade muito pequena de C6+, que era principalmente 

um C12, rendendo um ponto de orvalho alto com pouca quantidade de líquido. Sendo assim, 

a maneira mais conveniente de obter uma real quantidade de líquido que pode se condensar 

em uma mistura de gás é avaliar o diagrama de fase desta mistura (Bullin et al., 2006). 

O diagrama de fase descreve o comportamento da mudança de fase de uma mistura 

de gás natural e pode ser usado para ilustrar o efeito da condensação do gás natural (George 

& Kelner, 2010). 
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3.2.3 – Curva do ponto de orvalho de hidrocarbonetos 

 

O ponto de orvalho de hidrocarbonetos é função da composição da mistura de gás e é 

fortemente influenciado pela concentração dos hidrocarbonetos pesados, especialmente C6+. 

Nas condições de processamento, a temperatura de ponto de orvalho de hidrocarbonetos 

aumenta em uma determinada pressão com o aumento da concentração de hidrocarbonetos 

pesados, como dito anteriormente. Desta forma, existe um potencial para formação de 

líquidos em condições reais, principalmente em gases ricos em C6+ (Tinker, 2004). Esse 

efeito pode ser melhor entendido através da análise de diagramas de fases. Dependendo das 

condições de temperatura e pressão, o gás natural pode estar na forma gasosa, líquida ou 

mesmo bifásica. Essa variação de estado físico do gás natural pode ser melhor 

compreendida observando a Figura 3.4, a qual apresenta a curva de equilíbrio denominada 

envelopes de fases (Vaz et al., 2008). 

A Figura 3.4 mostra os detalhes de um diagrama de fases de uma mistura de 

hidrocarbonetos, onde pode-se evidenciar conceitos relacionados ao ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos, condensação retrógrada e a formação de líquido. 

 

 

Figura 3.4 - Diagrama de fases (Guiteras, 2003). 
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O diagrama de fase da Figura 3.4 é dividido em três regiões denominadas de: região 

de líquidos, esta primeira região está situada fora da fase envelope e à esquerda da isoterma 

crítica. A segunda, chamada região de gases, encontra-se fora da fase e à direita da isoterma 

crítica. A terceira é conhecida como região de duas fases, região que está entre as regiões 

de líquido e gás interna a linha BCA onde se encontram todas as combinações de 

temperatura e pressão em que a mistura de hidrocarbonetos pode permanecer em duas fases 

em equilíbrio (ver Figura 3.4). Essas três regiões são separadas por duas curvas: curva de 

ponto de bolha e curva de ponto de orvalho. A curva de ponto de bolha é definida como a 

linha que separa a região de fase líquida da região de duas fases (linha BC). A curva de 

ponto de orvalho é definida como a linha que separa a região de fase vapor da região de 

duas fases (linha AC). 

O ponto C é o ponto crítico, no qual a linha dos pontos de bolha e a dos pontos de 

orvalho se juntam, ou mais propriamente, é o ponto onde as propriedades do líquido e do 

gás são iguais. As coordenadas desse ponto são a pressão crítica, Pc, a temperatura crítica, 

Tc, a temperatura e a pressão, respectivamente, mais elevada na qual uma espécie química 

pura pode existir em equilíbrio líquido vapor (Smith et al, 2000). 

O diagrama também é formado por linhas segmentadas dentro do diagrama de fases, 

denominadas de linhas de qualidade. Essas linhas descrevem as condições de pressão e 

temperatura para volumes iguais de líquido. 

O ponto E na Figura 3.4 é definida como a cricondenterma, ou seja, temperatura 

máxima (Tct), acima da qual líquido não pode ser formado, independentemente da pressão. 

O ponto D é denominado de cricondenbar (Pcb) e é a máxima pressão, acima da qual 

nenhum gás pode ser formado, independentemente da temperatura (Vaz et al., 2008). 

Reservatório de petróleo e gás natural são classificados pelos pontos 1, 2 e 3 no 

diagrama da Figura 3.4. Esta classificação é de acordo com a localização da pressão e 

temperatura iniciais do reservatório com respeito à região de duas fases (gás e petróleo) no 

diagrama de fase. O ponto 1 é denominado reservatório de petróleo subsaturado, o ponto 2 

reservatório de petróleo saturado e o ponto 3 reservatório de capa de gás. 

Do ponto de vista da física, o condensado é formado quando o gás natural atinge uma 

temperatura e pressão dentro da região de duas fases no diagrama de fases (ver Figura 3.4). 

O caso mais frequente é a redução da pressão (por exemplo, uma estação de distribuição de 
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gás), onde ocorre uma queda na pressão como também na temperatura. Outra situação em 

que a condensação ocorre é o resfriamento do gás a pressão constante – processo isobárico 

(Benito & Blanco, 2003). 

A formação da curva do envelope de fases é diferenciada para o gás processado e gás 

não processado. A Figura 3.5 mostra um exemplo de uma curva de POH para mistura de 

gás processado (curva azul) e não processado (curva vermelha). A curva de POH do gás 

não processado, em vermelho, tem uma temperatura mais elevada na cricondenterma em 

relação ao POH do gás processado. Essa diferença se dá devido aos componentes pesados 

presentes no gás não processado que eleva a temperatura de ponto de orvalho e, conforme 

comentado nos parágrafos acima, é fortemente influenciado pelo C6+. Portanto o potencial 

para formar líquidos em gasodutos ou planta de processamento de gás existe para gases 

ricos em C6+. 

 

 

Figura 3.5 - Contraste de gás natural processado e não processado (Tinker, 2004). 

 

O Processamento do gás natural remove hidrocarbonetos pesados e, portanto, reduz o 

POH de uma mistura. O nível de remoção de hidrocarbonetos impacta diretamente no POH. 

Observando a Figura 3.5, pode-se dizer que o processamento do gás destina-se a remover 

os componentes pesados de hidrocarbonetos (assim como as impurezas CO2, H2O entre 

outros) e, portanto reduz o POH da mistura gasosa (Tinker, 2004). 
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3.3 – Métodos de análises do ponto de orvalho de hidrocarbonetos do GN 

 

Conforme já discutido em subtópicos anteriores, a determinação do ponto de orvalho 

de hidrocarbonetos pode ser realizada por três metodologias: método gravimétrico com 

base na ISO 6570 (que será melhor detalhada, posteriormente); método direto com base na 

técnica do espelho refrigerado, (operado de forma manual ou automático) e, finalmente, o 

método indireto usando a análise detalhada da composição do gás natural por cromatografia 

estendida em combinação com equações de estado, conforme ISO 23874. 

 

3.3.1 – Método gravimétrico  

 

O método gravimétrico tem como principal característica medir o potencial de 

hidrocarbonetos líquidos contidos (PHLC) do gás natural que é definido como a medida de 

líquido condensável (em miligramas) na pressão e temperatura de medida, por unidade de 

volume de gás em condições normais (de 0 ºC e 1,01325 bar) (Panneman, 2006). Através 

do método gravimétrico é possível inferir a quantidade de líquido formada em determinada 

pressão e temperatura. Este método é descrito pela ISO 6570, que especifica o 

procedimento para determinar a quantidade de hidrocarbonetos líquidos que pode ser 

formado (Panneman et al., 2003). Segundo George (2007) o PHLC é útil na definição 

operacional do ponto de orvalho, pois especifica a temperatura na qual uma predeterminada 

quantidade de líquido poderá condensar a partir de um fluxo de gás. 

A ISO 6570 é uma norma internacional que trata da determinação do potencial de 

hidrocarbonetos líquidos contidos no gás natural, também conhecida como método 

gravimétrico para determinação do ponto de orvalho do gás natural. Esta norma especifica 

os procedimentos para a medição do condensado obtido na separação do gás natural (a uma 

temperatura e pressão definida). A mesma norma especifica dois métodos que podem 

determinar o PHLC do gás natural: 

• Método A: método de peso manual; 
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• Método B: método automático de peso indireto, que fundamenta-se na 

indicação da pressão diferencial ocasionada durante o acumulo de líquido em 

um tubo vertical. 

Vale destacar que o método de peso manual (Método A) é uma referência para o 

método automático de peso indireto (Método B). Além disso, o método automático de peso 

indireto é adequado para operar em controle semi-contínuo (ISO 6570, 2001). Por sua vez, 

o potencial de hidrocarbonetos líquido contido (PHLC) no gás natural - padronizado pela 

ISO 6570 (Panneman, 2006) - é definido como a medida do condensável líquido (em 

miligramas) na pressão e temperatura da medida e por unidade de volume de gás (em 

condições normais - 0 °C e 1 bar). Matematicamente, o PHLC é definido como: 

 

���� = 10� 	
��	
 ��������� � ����(������)     (1) 

 

Onde: 

LF – Fração de liquefação, o número de moles na fase líquida relativo ao total de 

número de moles em ambas as fases. 

MWL – peso molecular médio da fase líquida {kg/kmol}; 

Pn – pressão normal = 101,325 kPa; 

Tn – temperatura normal = 273,15 K; 

Zn – fator de compressibilidade do gás em pressão e temperatura normal; 

R – constante universal dos gases = 8,3144 kJ/kmol. 

 

O método gravimétrico manual (método A), que segue a ISO 6570, é realizado 

comparando o peso da massa de condensado (obtido de um ciclone separador) no início e 

no final do período de medição (Panneman, 2006). 

Em detalhes, o procedimento padronizado pela ISO 6570 indica que a quantidade de 

condensado formado (a pressão e temperatura definida) é determinada pela passagem de 

uma amostra representativa de gás através de um sistema de resfriamento (serpentina) 



Revisão Bibliográfica 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado – UFRN/PPGEQ/CTGAS-ER 19 

 

instalado no analisador gravimétrico. Em seguida, a pressão e, consequentemente, a 

temperatura do aparelho é modificada a valores desejados (simulando um resfriamento). 

Os líquidos formados durante este processo - resfriamento - são separados por meio 

de um ciclone separador imerso em um banho térmico, o qual contém um fluido 

refrigerante e tem a função de proporcionar uma temperatura homogênea em todo o ciclone 

separador de condensado. É este material condensado utilizado pelo método gravimétrico. 

A Figura 3.6 mostra o sistema de medição de um analisador gravimétrico que opera de 

forma manual. 

 

 

Figura 3.6 - Esquema do analisador gravimétrico manual (Panneman, 2006). 

 

Em relação ao equipamento, o analisador gravimétrico manual é um equipamento de 

bancada que consiste em um sistema de condicionamento, refrigeração de amostra e 

medição da corrente de gás natural, com finalidade de determinar o ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos contidos nessa corrente de gás. Vale salientar que este tipo de equipamento 

determina a quantidade de condensado formado para uma dada mistura de gás natural nas 

condições de operação previamente determinadas e consequentemente é possível saber em 

que temperatura o gás foi condensado – ponto de orvalho.  

O método automático (método B) foi desenvolvido pela empresa Gasunie 

Engineering & Tecnology e fundamenta-se no sistema usado no método manual. A ISO 



Revisão Bibliográfica 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado – UFRN/PPGEQ/CTGAS-ER 20 

 

6570 também descreve este método, sendo a principal diferença, o peso do líquido 

resfriado. No método automático PHLC, um transmissor de pressão diferencial determina, 

de maneira indireta, a massa do líquido do ciclone separador. Este procedimento é realizado 

por meio de um tubo (destinado à medida), conforme representado na Figura 3.7 

(Panneman, 2006).  

 

 

Figura 3.7 - Esquema do analisador gravimétrico automático (Panneman, 2006). 

 

O analisador automático (Figura 3.7) pode operar através de amostragem direta em 

uma linha de gás ou pela coleta do gás em um cilindro amostrador. O gás é admitido no 

sistema pela válvula de admissão de gás, com pressão regulada pelo controlador de pressão. 

Após a regulagem da pressão, o gás passa pelo sistema de resfriamento composto por uma 

serpentina e um tubo de medição, a fim de resfriá-lo. O tubo de medição é automaticamente 

drenado quando está totalmente preenchido com líquido. O líquido do tubo de medição é 

coletado em um tambor de condensado. A massa de condensado é determinada de forma 

indireta através de um transmissor de pressão diferencial. Este procedimento também é 

realizado por intermédio de um tubo (do mesmo modo, destinado à medida), conforme 

representado na Figura 3.7 (Panneman, 2006). Todo este método requer a calibração do 

transmissor de pressão diferencial pela dosagem de quantidades conhecidas de um líquido 
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de calibração - normalmente n-decano - dentro do tubo de medição à temperatura e à 

pressão, em que a medição PHLC será realizada, o transmissor de pressão diferencial é 

calibrado. 

 

3.3.2 – Método direto 

 

Os métodos diretos, a saber: manual e automático, utilizam um analisador manual de 

espelho refrigerado (AMER) e um analisador automático de espelho refrigerado (AAER), 

respectivamente. Ambos detectam a formação de uma película de líquido condensado sobre 

a superfície do espelho refrigerado. A Figura 3.8 mostra a formação de condensado sobre 

um espelho manual refrigerado em duas formas: por anel iridescente, à esquerda e por 

gotículas de ponto de orvalho a direita. O AMER baseia-se na habilidade do operador em 

detectar manualmente (e visualmente) a formação do filme, logo pode apresentar erros de 

medição, enquanto o AAER é um processo totalmente automatizado.  

  

 

Figura 3.8 - Exemplo da formação de condensado de hidrocarbonetos sobre a 

superfície do espelho refrigerado – analisador manual (George & Burkey, 2008). 

 

2.3.2.1 – Método direto com análise manual 

 

O método de análise manual é o método mais simples de medição do ponto de 

orvalho de hidrocarbonetos e mais amplamente utilizado na indústria de gás para 

determinar o POH e o ponto de orvalho de água (POA) do gás natural. O uso apropriado 
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deste dispositivo é considerado por muitos pesquisadores, como um método padrão de 

análise de POH. Este método é usado para realizar inspeções da qualidade do gás natural, 

pela medição do ponto de orvalho de hidrocarbonetos em amostras de gás, através de um 

probe de amostragem conectado a uma linha de gás (Herring, 2010). 

O método manual utilizado para determinação do ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos é operado manualmente através do equipamento conhecido como Bureau 

of Mines, que utiliza a técnica da observação da formação de condensado de 

hidrocarbonetos sobre a superfície do espelho refrigerado. O método foi desenvolvido pela 

U. S Department of Interior, Bureau of Mines e tem sido reconhecido como um método 

padrão de teste pela American Society of Testing and Materials (ASTM) (Tinker, 2004). 

A determinação da temperatura do POH com Bureau of Mines é um teste subjetivo 

que exige que o operador observe a formação de gotículas de hidrocarbonetos líquidos 

quando o espelho é gradualmente resfriado com taxa de 1 ºC/min. Este dispositivo de 

medição de ponto de orvalho permite determinar tanto o ponto de orvalho da água quanto o 

ponto de orvalho de hidrocarbonetos. Os dois tipos de pontos de orvalho podem ser 

distinguidos um do outro, pela diferença no tamanho das gotículas de líquido que se 

formam na superfície do espelho. Estas diferem por causa das diferenças na tensão 

superficial entre a água líquida e hidrocarbonetos líquidos (Tinker, 2004). 

O analisador manual de ponto de orvalho de hidrocarbonetos Bureau of Mines é 

constituído por uma câmara de metal e pelas válvulas de controle A e D que fazem o 

controle do fluxo de gás, conforme representado pela Figura 3.9. A entrada do gás é feita 

por meio da válvula A, e passa através de um bocal em B até chegar no espelho resfriado, 

C, onde o gás é refrigerado. O espelho refrigerado é altamente polido em aço inoxidável, e 

é resfriado por meio de uma haste de cobre que é refrigerada, F. Um termômetro K é 

acoplado no espelho, C, através do dispositivo de cobre I, para detectar a temperatura de 

condensação do gás. O resfriamento da haste de cobre é realizado pela passagem de um 

fluido refrigerante no trocador de calor, G. O fluido refrigerante passa através do trocador 

de calor, G, e resfria o espelho pela expansão do gás. O gás refrigerante é descartado pela 

jusante do trocador de calor, J. (ASTM D 1142, 1995). 
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O resfriamento do espelho em aço inox é realizado por um fluido refrigerante, 

normalmente o dióxido de carbono (CO2) ou propano. O operador controla o fluxo do 

fluido refrigerante através da válvula H (Figura 3.9), para que ocorra o resfriamento do 

espelho polido, que está em contato com a amostra de gás, até a observação do ponto de 

orvalho, caracterizado pelo aparecimento de pequenas gotas sobre a superfície do espelho.  

 
 

Figura 3.9 - Analisador manual de ponto de orvalho Bureau of Mines (ASTM D 1142, 
1995). 

 

O analisador manual de POH permite que um operador treinado em detectar o ponto 

de orvalho visualmente, interprete essa imagem como um POH ou POA ou um ponto de 

orvalho de contaminantes. Essa prática exige paciência e treinamento para operar o 

equipamento de forma adequada (Herring, 2010). O procedimento correto para a 

determinação visual é descrito na norma ASTM D1142, mas a experiência do operador é 

fundamental para uma melhor precisão. Nesta norma, o condensado é caracterizado como 

um revestimento brilhante, transparente, que exige distinção após a formação no espelho. 

Sendo assim, como o objetivo é detectar os primeiros sinais visíveis de condensado, isso 
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pode, no entanto, ser extremamente problemático devido às propriedades da película de 

líquido do gás natural (praticamente invisível). 

A experiência indica que os operadores treinados geralmente podem reproduzir bons 

resultados na medição do POH. No entanto, os operadores inexperientes podem reproduzir 

resultados que variam significativamente. Até mesmo, o operador mais hábil pode analisar 

o POH de forma errada, devido ao aparecimento de gotículas de água no espelho, ou gotas 

de metanol ou glicol (caso esteja presente na amostra de gás) (Tinker, 2004). Logo, sempre 

existirá alguma subjetividade durante as determinações, devido à etapa de análise visual. 

A grande vantagem deste aparelho é que ele fornece a medida direta do POH a uma 

pressão operacional específica. Por esta razão, um gasoduto pode optar pelo uso do espelho 

refrigerado como o principal método para determinar o POH a uma pressão específica 

(Tinker, 2004).  

 

3.3.2.2 – Análise automática do ponto de orvalho de hidrocarbonetos 
 

A Shell Thornton Research Centre apresentou em 1986 no International Congress of 

Gas Quality uma nova tecnologia para medição do ponto de orvalho, tendo como base o 

princípio de espelho refrigerado, que consiste na formação de condensado sobre uma 

superfície espelhada. Essa tecnologia envolve o monitoramento da diminuição da 

intensidade de dispersão de um feixe de luz emitido sobre a superfície côncava do espelho, 

que é resfriado por um sistema termoelétrico de resfriamento (Severn, 2005).  

O surgimento dessa nova tecnologia para determinação do ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos possibilitou a análise do gás natural de forma contínua e direta.  

Um dispositivo “em linha” para determinar automaticamente o ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos tem muitas vantagens sobre as dificuldades envolvidas com a amostragem 

de gás e análise em outro tipo de metodologia. Teoricamente, o ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos é a temperatura na qual as primeiras gotas de líquidos são formadas a uma 

pressão fixa. Sendo assim, os métodos de medição do ponto de orvalho são baseados na 

observação da formação de uma fina película de condensado de hidrocarboneto na 
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superfície de um espelho refrigerado e iluminado (Panneman, 2006). Em um analisador 

automático, esta observação é feita através de um sensor eletrônico, que detecta a 

intensidade da luz refletida pelo condensado formado na superfície do espelho (a partir da 

emissão de um feixe de luz incidente sobre a superfície do espelho), conforme representado 

na Figura 3.10.  

O princípio de medição do analisador automático de espelho refrigerado é 

basicamente idêntico a demais analisadores automáticos existentes no mercado. Após a 

redução da pressão, o gás passa por uma célula de medição. A pressão de medição é 

escolhida para ser próxima ao valor da máxima temperatura de ponto de orvalho 

(cricondenterma). A célula de medição possui uma superfície espelhada que é montada 

sobre o sistema termoelétrico (dispositivo de Peltier). A amostra de gás passa 

ininterruptamente sobre a célula tornando possível a medida da temperatura de forma 

contínua. A superfície do espelho é observada por um feixe de luz que reflete parte da luz 

incidente a partir de uma fonte de luz. Um exemplo de um dispositivo de espelho 

refrigerado para determinação do POH é mostrado na Figura 3.10 (ISO 12148, 2009). 

 

 

Figura 3.10 - Dispositivo automático de espelho refrigerado para determinação do 
POH (ISO 12148, 2009). 
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A formação de orvalho causa então uma abrupta redução na intensidade da luz 

refletida e, ao mesmo tempo, um aumento na luz que é dispersa pela superfície do espelho. 

Um sistema óptico percebe a variação no sinal e regula a corrente para o dispositivo 

termelétrico através de um circuito de controle. O circuito elétrico fechado mantém a 

superfície do espelho na temperatura na qual uma fina camada de orvalho é mantida. Um 

termômetro, encaixado bem abaixo da superfície do espelho, mede então a temperatura. 

O analisador automático de ponto de orvalho de hidrocarbonetos é usado 

comercialmente desde 1986 (Severn, 2005). Testes realizados em laboratórios 

independentes têm autenticado a precisão dos analisadores automáticos (precisão ± 0,5 °C ) 

Os analisadores automáticos não são influenciados por operadores e incluem todos os 

constituintes do gás em suas análises. Eles estão disponíveis sob a forma de equipamentos 

portáteis que podem ser instaladas em um campo de produção de gás natural, próximo a 

linha de gás através de um probe (sonda) de amostragem, fornecendo uma resposta rápida a 

qualquer mudança das propriedades do gás (Herring, 2008). 

A quantidade de condensado formado em uma superfície resfriada durante um ciclo 

de medição não depende apenas da composição do gás, mas também do fornecimento de 

constituintes que estão sendo condensados a certa temperatura, que por sua vez é 

influenciada pela taxa de resfriamento e pela taxa de fluxo de gás. Como tal, para conseguir 

um bom desempenho na medição, as técnicas (como a análise automática) devem operar 

com um volume de fluxo de gás fixo dentro da célula de análise antes do início de cada 

ciclo de medição (Benton, 2008). 

Alguns analisadores automáticos de ponto de orvalho de hidrocarbonetos permitem 

ajustar a sensibilidade de medição de uma maneira indireta. Periodicamente, são obtidas 

amostras de imagens contendo as características da formação de condensado de gás a partir 

do primeiro minuto de formação de líquido na região. Deste modo, a sensibilidade de 

medição pode ser aferida pelo operador, com possibilidade de ser configurada para alcançar 

uma temperatura de acordo com qualquer método de análise previsto (como por exemplo, a 

medição manual) (Benton, 2008). Vale destacar que analisadores de diferentes fabricantes 

podem apresentar valores distintos para o ponto de orvalho de hidrocarbonetos de gás 

natural. (Panneman, 2006). 
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Por fim, cabe destacar o comentário de Panneman (2006) sobre os analisadores de 

ponto de orvalho. Estes não determinam a temperatura teórica do ponto de orvalho do gás 

natural (a formação da primeira gota de líquido), mas sim, a temperatura na qual uma certa 

quantidade de líquido é condensada no espelho. Por meio de cálculos é possível inferir a 

quantidade de condensado necessário para obter um ponto de orvalho reprodutível e que 

corresponde frequentemente, a 20 - 50 mg/m3 de líquido. De fato, o analisador de ponto de 

orvalho é considerado como um medidor de condensado, sendo a temperatura do ponto de 

orvalho medida equivalente à temperatura de equilíbrio em valor de PHLC (potencial de 

hidrocarbonetos líquido contido), por exemplo, 30 mg/m3 de líquido. Este valor limite é 

determinado através da realização de uma calibração utilizando como base um analisador 

manual de espelho resfriado. 

 

3.3.3 – Método indireto 

 

A determinação do ponto de orvalho de hidrocarbonetos de forma indireta é 

constituída de três etapas: (i) amostragem; (ii) análise e, (iii) cálculo de POH do gás. O 

meio mais comum de amostragem e de análise (as duas primeiras etapas) envolve um 

sistema contínuo “em linha”. Sondas permanentes são instaladas na tubulação para obter 

uma amostra representativa. A sonda conecta-se a uma linha de amostragem aquecida que 

transporta o gás para um cromatógrafo. Outra possibilidade é a coleta do gás em um 

cilindro de amostragem e posterior análise por cromatografia gasosa, conforme ISO 10715. 

Após as duas etapas iniciais procede-se o cálculo para determinar o POH. Nesta etapa, 

torna-se comum o uso de modelos termodinâmicos para inferência, conforme apresentado 

em detalhes no subtópico seguinte. 

 

3.3.3.1 – Modelos termodinâmicos para predição do ponto de orvalho 

 

O método indireto (já comentado anteriormente) permite a determinação do ponto de 

orvalho de hidrocarbonetos utilizando-se da composição do gás (composição obtida por 
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cromatografia gasosa). Para isto, diferentes formulações de modelos termodinâmicos – 

Equações de Estado – são empregadas com ênfase no número de hidrocarbonetos presentes 

na amostra, grupo de isômeros de hidrocarbonetos, dentre outros parâmetros. 

 

3.3.3.2 – Equações de Estado Cúbicas 

 

As equações de estado (ou equation of state – EOS) expressam as relações 

matemáticas que existem entre a pressão, volume e temperatura de um fluido podendo, sob 

certos aspectos, simular o comportamento real de uma mistura. Sendo assim, as 

informações obtidas a partir destas equações podem ser utilizadas para inferir propriedades 

como: viscosidade, densidade, condutividade térmica, pontos de bolha e orvalho de 

misturas gasosas. 

O uso de equações para a predição de ponto de orvalho de misturas de 

hidrocarbonetos, apesar de não ser recente, ainda apresenta-se como um importante tema 

para a indústria e pesquisas aplicadas. Dentre os assuntos de interesse, pode-se citar a 

predição do ponto de orvalho em misturas de hidrocarbonetos na presença de inorgânicos. 

Esta presença de inorgânicos consorciados a hidrocarbonetos pesados (C6+) afeta as 

propriedades de equilíbrio, exigindo uma determinação rigorosa das composições do gás 

por meio da cromatografia gasosa. (Nasrifar & Olland 2006). 

As equações de estado cúbicas fundamentam-se, principalmente, nas leis que regem 

os gases ideais, corrigidas para as não-idealidades presentes nos gases reais. As Equações 2 

e 3 são o ponto inicial para derivar outras equações de estado. 

 �! = "#           (2) 

ou 

 

	! = ���            (3) 

 

onde v é o volume específico, definido como o volume total dividido pela massa; P é a 

pressão do gás; R é a constante dos gases e T é a temperatura do gás. 
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De inicio, os desvios entre fluido ideal e real podem ser explicados com o uso do 

fator de compressibilidade Z. 

O fator de compressibilidade Z pode ser definido como sendo a relação entre o 

volume que uma dada massa de gás ocupa em certas condições de pressão e temperatura e o 

volume que essa massa ocuparia nas mesmas condições de temperatura e pressão se fosse 

um gás ideal. O fator de compressibilidade funciona, portanto, como uma espécie de fator 

de correção entre o comportamento do gás ideal e o comportamento do gás real, isto é, 

  

% = �&��                                            (4) 

 
Verifica-se, por meio da Equação 4, que quando se trata de um gás ideal, Z = 1, e que 

o afastamento de Z, em relação à unidade, é uma medida do desvio de comportamento do 

gás real em relação ao previsto pela Equação 2. O desvio do comportamento do gás ideal é 

mais evidente a altas pressões e baixas temperaturas. 

Um segundo enfoque para o desenvolvimento de equações surge da idealização sobre 

o comportamento físico dos gases quando submetidos a condições de mudança de fase. 

Quando os gases são resfriados, as moléculas ficam mais próximas e o volume molar, v, 

aproxima-se de um valor nulo (principalmente se a temperatura se aproxima de zero). Neste 

caso, a liquefação pode ocorrer em algum momento no processo de resfriamento. Logo, 

efeitos referentes à atração e repulsão podem ser considerados no desenvolvimento das 

equações de estado. Uma adaptação comum para explicar as forças de repulsão entre as 

moléculas que chegam ao volume zero na fase líquida é adicionar uma constante, b, para a 

equação de estado. 

 

! = ��� + (              (5) 

Rearranjando os dados temos 

 

� = ��)�*                                (6) 
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As forças atrativas entre moléculas, proporcional a 1/v2, tende a reduzir o valor da 

pressão do gás, o que está predito pela lei do gás ideal. Para responder a estas forças e 

corrigir a pressão do gás, um termo subtrativo é adicionado à equação. 

 

� = ��)�* − �,)-                           (7) 

 

O parâmetro ac possui dependência com as forças de atração entre moléculas. Cabe 

ressaltar que o parâmetro da força de atração, ac, e o parâmetro de força repulsiva, b, são 

ajustados através de dados experimentais do comportamento de gases puros. Estes 

parâmetros são função das propriedades do gás (similar ao fator de compressibilidade) 

como: temperatura crítica, Tc, pressão crítica, Pc, e fator acêntrico, ω. O fator acêntrico é 

um número conceitual introduzido por Pitzer em 1955, que provou ser muito útil na 

descrição da matéria. Tornou-se um padrão para a caracterização de componentes de fase 

única e pura. O fator acêntrico é dito ser uma medida da não esfericidade das moléculas. 

A Equação (7) é conhecida como a equação de estado de Van der Waals (Van der 

Waals, 1890) e representa uma das primeiras equações destinadas a caracterizar o 

comportamento PVT, tanto dos líquidos, quanto dos gases (Galeno, 2007). Outro aspecto 

importante é a utilização da equação de Van der Walls como base para o desenvolvimento 

de outras equações de estado cúbicas mais precisas, como: Peng-Robinson e Soave-

Redlich-Kwong (conforme apresentada no seguimento do texto). 

 

3.3.3.3 – Equação de Redlich Kwong 

 

A equação de Redlich-Kwong (Redlich & Kwong, 1949) é usada para determinar a 

capacidade e limitações de equações de estado simples. Por ser mais precisa, é empregada 

para o cálculo das propriedades dos fluidos (Rodriguez, 2002). Como equação de estado, o 

seu uso requer informações sobre Tc (temperatura crítica) e Pc (pressão crítica) para os 

parâmetros a e b para cada componente. A equação de Redlich-Kwong é definida da 

seguinte forma: 
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� = ��)�* − �√�()/*))                         (8) 

 

Os parâmetros a e b podem ser determinados através das relações a seguir (Equações 

9 e 10), com base no mesmo raciocínio que foi usado para a equação de Van der Waals. 

   

0 = 1,34536�-�7-,8�7                  (9) 

 

( = 1,16��3��7�7              (10) 

 

A equação de Redlich-Kwong foi introduzida em 1949, e é uma melhoria 

considerável em relação a outras equações da mesma época. Ela ainda é de grande interesse 

devido à sua expressão relativamente simples. Segundo Sánchez (2009), a equação não 

fornece bons resultados na fase líquida e, portanto, não pode ser usada para calcular com 

precisão o equilíbrio líquido-vapor. No entanto, ela pode ser usada em conjunto com 

expressões concretas para a fase líquida. Além disso, a equação de Redlich-Kwong é 

adequada para o cálculo das propriedades da fase gasosa quando a relação entre a pressão e 

a pressão crítica é menor que a metade do valor da proporção entre a temperatura e a 

temperatura crítica. 

 

3.3.3.4 – Equação de Soave-Redlich-Kwong 

 

Soave em 1972, realizou modificações na equação de Redlich-Kwong, 

principalmente no fator de atração a, inserindo uma dependência com T. Além disso, foi 

inserido um terceiro parâmetro, o fator acêntrico (ω), como uma propriedade dos gases 

puros para aumentar a precisão do princípio dos estados correspondentes. O fator acêntrico 

de uma molécula é uma propriedade teórica que representa o seu desvio em relação à 

esfericidade. As moléculas com formato esférico perfeito têm fator acêntrico igual a zero e 

quanto mais imperfeita for a molécula, maior será seu fator acêntrico. 
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Desta forma, a equação de estado de Soave-Redlich-Kwong requer a entrada de três 

parâmetros do composto puro: Tc, Pc e ω. A Equação 11 apresenta o modelo 

termodinâmico de Soave-Redlich-Kwong. 

 

� = ��)�* − �(�))()/*)     (11) 

 

O cálculo dos coeficientes pode ser realizado conforme as equações abaixo: 

 

0 = 0,42748 �-�7-�7 =�                (12) 

 

( = 0,08664 ��7�7               (13) 

 

Onde:  

 

=� = ?1 + = × (1 − A#�)B4          (14) 

 = = 0,48 + 1,574 × D − 0,176 × D4       (15) 

 

A equação Soave-Redlich-Kwong (SRK), quando aplicada ao cálculo de equilíbrio 

líquido-vapor, apresenta resultados mais precisos (se comparada à equação Redlich-

Kwong) com erros variando de 7% a 19%. A equação de SRK é válida para todos os gases 

em condições ambientais. Foi aplicada com sucesso em gases e líquidos e é moderadamente 

eficaz na predição de propriedades de misturas (Rodriguez, 2002). Ela é a primeira equação 

cúbica que utiliza a abordagem dos três parâmetros: Tc, Pc e ω. 
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3.3.3.5 – Equação de Peng-Robinson  

 

Peng e Robinson (1976) realizaram mudanças na equação original de SRK, re-

escrevendo-a em uma forma mais complexa (Galeno, 2007). O intuito era obter valores de 

densidade para fases líquidas com maior precisão. 

A equação de Peng-Robinson (PR) proporciona uma melhor previsão para densidade 

de líquidos do que a de Redlich-Kwong e Soave. A equação também requer o uso de três 

propriedades de compostos puros: Tc, Pc e o fator acêntrico ω (Sánchez, 2009). A intenção 

de Peng e Robinson é abordar o parâmetro da força atrativa da equação de Van der Waals 

da seguinte maneira: 

 

� = ��)�* − �(�))()/*)/*()�*)       (16) 

 

onde v é o volume molar. Os parâmetros para um componente puro i podem então ser 

inferidos como: 

 0E = 0F#GHIJE(#�H , DE)         (17) 

 

0F#GHI = 0,45724 �-�,H-�,H           (18) 

 

JE(#� , DE) = K1 + LF1 − #�H1,MIN4
     (19) 

 L = 0,37464 + 1,54226DE − 0,26992DE4             (20) 

 

( = 0,0778 ��,H�,H               (21) 

 

O grande sucesso de Peng e Robinson foi ter densenvolvido uma equação cúbica que 

possa descrever com precisão o estado líquido de uma substância. O comportamento do gás 
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na mudança de fase é muito semelhante a outras 

equação de Peng-Robinson tem uma precisão um pouco maior (atribuído

terceiro parâmetro, ω). A equação de Peng

dos parâmtros de qualidade do gás natural (

A Tabela 3.2 compara os 

repulsivos para as duas equações de estado, enquanto que as Equações 22 e 23 co

as fórmulas para o parâmetro acêntrico, 

cada equação. 

 

J�� = 1 + (0,
JQ�R = 1 +

Tabela 3.2 - Parâmetros para equações de estado de Peng

Equação 

Peng-Robinson 
0,45724

Soave-Redlich-

Kwong 

0,42748
 

Para gases puros, os valores dos parâmetros das forças atrativas e repulsivas nas 

equações de estado de PR e SRK estão 

estas equações para misturas de multicomponente

atração e repulsão para responder as interações entre as moléculas similares.

 

3.3.3.6 – Regra de mistura

 

Como discutido na seção anterior, as equações de estado cúbicas são capazes de 

descrever o comportamento das fases líquidas e vapor de fluidos puros. Contudo, a 

Dissertação de Mestrado – UFRN/PPGEQ/CTGAS-ER 

na mudança de fase é muito semelhante a outras equações de estado cúbicas, porém a 

Robinson tem uma precisão um pouco maior (atribuído

. A equação de Peng-Robinson é a mais aplicada para determinação 

dos parâmtros de qualidade do gás natural (Sánchez, 2009). 

.2 compara os valores e formas algébricas dos parâmetros atrativos e 

repulsivos para as duas equações de estado, enquanto que as Equações 22 e 23 co

as fórmulas para o parâmetro acêntrico, α (uma função do fator acêntrico, 

( ,37464 + 1,5422D − 0,26992D4)(1 − A#⁄
+ (0,480 + 1,547D − 0,176D4)(1 − A# #G⁄

Parâmetros para equações de estado de Peng-Robinson e Soave
Kwong (George, 2007). 

   45724"4#G4�G  
0,07780"#G�G  −((1 + √2) 

42748"4#G4�G  
0,08664"#G�G  −( 

Para gases puros, os valores dos parâmetros das forças atrativas e repulsivas nas 

PR e SRK estão baseadas em dados experimentais. Para implementar 

estas equações para misturas de multicomponentes, deve-se modificar os parâmetros

atração e repulsão para responder as interações entre as moléculas similares.

Regra de mistura 

na seção anterior, as equações de estado cúbicas são capazes de 

descrever o comportamento das fases líquidas e vapor de fluidos puros. Contudo, a 

34 

equações de estado cúbicas, porém a 

Robinson tem uma precisão um pouco maior (atribuído à influência do 

Robinson é a mais aplicada para determinação 

valores e formas algébricas dos parâmetros atrativos e 

repulsivos para as duas equações de estado, enquanto que as Equações 22 e 23 comparam 

ção do fator acêntrico, ω), usado em 

A #G⁄ )    (22) 

 

A G)          (23) 

 

Robinson e Soave-Redlich-

 

 −((1 + √2) 
0 

Para gases puros, os valores dos parâmetros das forças atrativas e repulsivas nas 

baseadas em dados experimentais. Para implementar 

se modificar os parâmetros de 

atração e repulsão para responder as interações entre as moléculas similares. 

na seção anterior, as equações de estado cúbicas são capazes de 

descrever o comportamento das fases líquidas e vapor de fluidos puros. Contudo, a 
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utilização dessas equações em misturas requer que os parâmetros das equações de estado 

sejam representados como funções da composição (Smith et al, 2000). 

Para substâncias puras, os parâmetros apresentados na Tabela 3.2 são tipicamente 

calculados a partir das Equações 24 a 26 e usado nas equações de estado para predizer o 

comportamento da mistura: 

 0G,�ETUV�� = ∑ ∑ XEXYA0E0Y(1 − LEY)Z[\][^H
ZE_�              (24) 

 0E = 0GEJE4           (25) 

 (�ETUV�� = ∑ XE(EZE_�         (26) 

 
onde, 

 

i,j = índice do componente; 

N = número total de componentes na mistura; 

xi = fração do componente i na mistura; 

kij = parâmetro de interação binário; 

aci = parâmetro de força atrativa para o componente puro i; 

αi = parâmetro acêntrico para o componente puro i, 

bi = parâmetro de força repulsiva para o componente puro i. 

 
Para uma mistura binária, é necessária a adequação da Equação 11. Segundo 

Prausnitz et al., (1999), o procedimento consiste em assumir a hipótese de um fluido em 

mistura, isto é, assumir que a equação de estado para a mistura é a mesma que para um 

fluido hipotético "puro", cujas constantes b e a(T) dependem da composição. Esta 

generalização pode também ser empregada para ambas as fases na mistura. 

As regras de mistura são, matematicamente, funções quadráticas (em unidades de 

frações molares). Assim, para uma mistura binária, esta pode ser expressa como: 

 ( = `�4(�� + 2`�`4(�4 + `44(44      (27) 
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 0(#) = `�40��(#) + 2`�`40�4(#) + `44044(#)    (28) 

 

Onde δ é x ou y, fração molar de líquido e gás respectivamente. 

As variáveis bii e aii (T) referem-se aos valores do componente puro. Além disso, b12 

e a12 (T) são parâmetros binários, representados na forma 

 

(�4 = �4 ((�� + (44)(1 − a�4)                      (29) 

 0�4(#) = b0��(#)044(#)c� 4⁄ (1 − L�4)        (30) 

 

Os valores absolutos dos parâmetros binários c12 e k12 podem ser pequenos se 

comparados à unidade. Para simples misturas de componentes apolares, costuma-se definir 

c12 = 0 e ajustar k12 para composição binária de equilíbrio líquido-vapor (neste caso, k12 é 

independente da temperatura). Enquanto, k12 e c12 podem ser representado como uma 

função da temperatura, sem que isso aumente substancialmente a complexidade da equação 

resultante para o coeficiente de fugacidade (Prausnltz et al., 1999). O método de regra de 

mistura é comumente usado para prever o comportamento de fases e propriedades de 

misturas de hidrocarbonetos. 

 

3.3.4 – Comparação entre as diferentes técnicas 

 

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas para estimar a presença de líquidos em 

uma mistura de gás natural, ou melhor, as condições de pressão e temperatura que levam ao 

surgimento de líquidos – ponto de orvalho.  

Os modelos termodinâmicos destinados a estimação do ponto de orvalho da mistura 

diferem entre se em relação ao rigor teórico empregado (conforme apresentado no item 

anterior) e na precisão, quando comparado a valores experimentais. Assim, os parágrafos 
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seguintes dedicam-se a elucidar questões sobre a precisão dos modelos termodinâmicos no 

cálculo do POH e, sob certos aspectos, compará-los com os dados experimentais. 

Jarne et al. (2004), avaliaram o ponto de orvalho de duas misturas ternárias de gás 

natural, sendo a primeira composta por metano, dióxido de carbono e água em uma faixa de 

pressão de 1,1 bar a 60,5 bar e a segunda, composta por etano, dióxido de carbono e água, 

de 1,1 bar a 20,3 bar. Além disso, os autores investigaram a influência destas misturas no 

equilibro líquido-vapor (ELV), a fim de obter resultados da usual condição de temperatura 

e pressão do gás durante o transporte em um gasoduto. Dados experimentais (temperatura 

de ponto de orvalho) foram obtidos de Blanco et al. (2000) e analisados em termos do 

modelo de excesso (ou Excess Function Equation of State  EF-EOS) fundamentada na 

equação modificada de Peng-Robinson. Os resultados apresentados sob a forma da curva de 

ponto de orvalho da água mostraram-se adequados, principalmente no intervalo de interesse 

e indicaram que a temperatura de ponto de orvalho aumenta, quando a quantidade de água 

aumenta. 

Em outro trabalho, Blanco et al. (2004) avaliaram experimentalmente quatro misturas 

compostas por dióxido de carbono e água em uma faixa de pressão de 1,2 bar a 40 bar e 

oito misturas de dióxido de carbono, água e metanol em uma faixa de pressão de 1,2 a 43,5 

bar. Este trabalho investigou a influência do dióxido de carbono, água, metanol e 

hidrocarbonetos pesados de gás natural no equilíbrio e dentro das condições usuais de 

pressão de gasodutos. Convém destacar que uma alternativa comumente utilizada na 

redução dos riscos associados com a formação de hidratos no gás natural é a utilização de 

inibidores químicos, como metanol. Os dados experimentais dos dois sistemas propostos 

(binário e ternário) foram obtidos através de um sistema formado por um cromatógrafo 

gasoso e o analisador de ponto de orvalho com sistema de espelho refrigerado do tipo MBW 

modelo DP3-D-HP-K2. Estes experimentos foram, em seguida, utilizados em um modelo 

termodinâmico fundamentado em função de excesso indexada à equação de PR. Uma 

comparação entre os valores experimentais e calculados de temperatura do ponto de 

orvalho foi realizada e permitiu prever adequadamente a curva de ponto de orvalho da água 

nas condições desejadas. Além disso, com o estudo foi possível verificar que a adição de 
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metanol à mistura de dióxido de carbono e água resulta em aumento da temperatura de 

ponto de orvalho. 

Modelos também foram propostos com o objetivo de prever a formação de hidratos 

no gás natural. Entre esses trabalhos propostos está o de Bahadori & Vuthaluru (2009). Os 

autores formularam uma nova correlação para uma estimativa da formação de hidratos em 

uma mistura de gás natural. A correlação foi desenvolvida para uma faixa de temperaturas 

(265 - 298 K), e pressões (1.200 - 40.000 kPa) para a mistura de compostos estudada e 

apresentou resultados confiáveis e consistentes em comparação a outras correlações 

existentes com desvio absoluto de 0,18% em média. 

Haghighi et al. (2009), apresentaram um estudo sobre equilíbrio de uma mistura de 

gás natural contendo água e metanol. A cubic-plus-association equation of state (CPA-

EOS) foi empregada como modelo para determinar o equilíbrio de fase utilizando dados 

experimentais de dois sistemas compostos por metano/água/metanol e gás natural (onze 

componentes) /água/metanol obtidos de reservatórios de petróleo. As previsões obtidas com 

o modelo desenvolvido foram comparadas com os dados experimentais em uma ampla 

faixa de temperatura e pressão do inibidor para a mistura de hidrocarbonetos estudada. 

Como resultado, foi observada uma boa adequação entre as previsões e os dados 

experimentais, demonstrando a confiabilidade do modelo desenvolvido. 

A previsão do equilíbrio líquido-vapor (ELV) de uma mistura de gás natural formada 

por treze componentes foi também estudada por Tabrizi & Nasrifar (2010). O objetivo dos 

autores foi avaliar a curva de ponto de orvalho utilizando o modelo proposto por Nasrifar e 

Bolland (2006) com os parâmetros kij, regras de mistura e parâmetros de interação 

fundamentados em PPR78 (Peng & Robinson, 1978). Vale lembrar que os parâmetros de 

interação binária (kij) são caracterizados pelas interações entre as moléculas i e j. Se i for 

igual a j o parâmetro de interação binária, kij, é nulo quando i é igual a j, ou seja, kii = kjj = 0 

(Cavalcanti et al., 2008). O modelo foi capaz de predizer satisfatoriamente os pontos 

críticos das misturas de gás natural. Alem disso, três misturas binárias assimétricas também 

foram usadas e apontaram para a boa previsibilidade do modelo proposto na reprodução do 

ponto de bolha e orvalho. 
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Tabrizi & Nasrifar (2010) também comparam o modelo desenvolvido com o modelo 

PPR78 e observaram que o PPR78 tem uma precisão maior quanto a previsão do ponto 

crítico em uma mistura de gás. Embora nenhum ajuste de dados tenha sido utilizado, o 

modelo proposto é obviamente comparável à PPR78 em predizer o ELV de misturas 

assimétricas binárias. 
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4. Metodologia 

 

 

A metodologia abordada neste trabalho foi dividida em duas etapas: metodologia 

experimental e modelagem termodinâmica. O objetivo principal aqui é descrever os 

métodos utilizados neste trabalho para avaliar o ponto de orvalho de uma mistura padrão de 

gás natural e duas misturas de gás processado. O fluxograma da Figura 4.1 apresenta um 

resumo da metodologia adotada neste trabalho. 

 

Figura 4.1 – Fluxograma da metodologia abordada neste trabalho. 

 

Dados experimentais do ponto de orvalho da amostra de gás padrão e das misturas de 

gás processado foram obtidos através do analisador manual de espelho refrigerado, além 

disso, o ponto de orvalho também foi obtido, para a mesma composição de gás natural, 

através do cálculo do POH utilizando um modelo termodinâmico com a composição do gás 

determinada pela cromatografia gasosa. 
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Modelagem termodinâmica 
Avaliação do POH através de modelos 
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4.1 – Metodologia Experimental 

 

A metodologia experimental foi dividida em duas etapas: a primeira etapa do estudo 

foi determinar o ponto de orvalho de uma mistura de gás sintético com composição 

predeterminada; a segunda parte foi determinar o ponto de orvalho de duas mistura de gás 

natural processado, sendo uma proveniente do Gasoduto Nordestão e a outra de uma 

UPGN. 

 

4.1.1 – Analisador manual de ponto de orvalho  

 

Para esta pesquisa, utilizou-se o analisador de ponto de orvalho Chanscope IITM da 

AMETEK Chandler EngineeringTM, (Figura 4.2) cedido pelo Centro de Tecnologia do Gás 

e Energias Renováveis - CTGAS-ER. Este analisador determina a temperatura de formação 

de condensado nas condições reais do gás natural. 

 

Figura 4.2 - Analisador de ponto de orvalho Chanscope IITM da AMETEK. 

 

O Chanscope II é composto por uma pequena câmara de alta pressão, que contém um 

espelho polido em aço inoxidável, onde a amostra de gás natural é condensada. Esta 

condensação do gás ocorre através da troca de calor com um fluido refrigerante, que ao 
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entrar em contato com a superfície do espelho resfria o gás. Neste trabalho, o fluido 

refrigerante utilizado foi o dióxido de carbono (CO2) industrial, concentração de 99,5 % 

(em fase líquida) preparado pela Linde Industrial Gases. 

Um visor ocular, localizado no lado oposto do espelho, possibilita a observação da 

formação de condensado na superfície do espelho. A pressão da câmara é medida através 

de um manômetro, enquanto a temperatura do espelho é medida por um RTD (Resistance 

Temperature Detectors), conforme pode ser visto na Figura 4.2. 

À medida que a amostra de gás é resfriada pelo gás refrigerante (CO2), pode-se 

acompanhar, através do visor no ocular, a evolução e formação de condensado. Uma vez 

que a condensação do gás é observada na superfície do espelho, significa que o ponto de 

orvalho foi atingido. Neste instante, deve-se registrar a temperatura do espelho e a pressão 

do gás no sistema.  

Quanto maior a vazão de gás refrigerante, maior é o resfriamento do sistema. O 

fenômeno de resfriamento ocorre pela expansão do gás, que por sua vez, esfria o espelho 

em contato físico com o trocador de calor. A Figura 4.3 mostra o esquema do percurso do 

gás e do fluido refrigerante no interior do analisador Chanscope II. É possível observar na 

Figura 4.3 que o gás (cinza escuro) passa pela parte polida do espelho, enquanto o fluido 

refrigerante (cinza claro) circula o termômetro e resfria o gás pelo lado oposto do espelho. 

As especificações do analisador manual Chanscope II são apresentadas na Tabela 4.1 e 

seguem as informações sugeridas pelo fabricante do equipamento. 

 
 

Figura 4.3 - Esquema do analisador manual de POH Chasncope II (Herring, 2008). 
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Tabela 4.1 - Especificações de operação do Chanscope II (Manual de uso, 2005). 

Dispositivo Chanscope II 

Acuracidade (precisão) ± 1,3 °C 

Taxa de fluxo de amostra 5 scfh (2,5 Nl/min) 

Máxima pressão de amostra 3000 psig (207 bar) 

Temperatura ambiente de operação 4 °C a 49 °C 

 

4.1.2 – Mistura padrão de gás natural 

  

4.1.2.1 – Mistura de gás sintético  

 

A mistura padrão de gás natural utilizada neste trabalho foi fornecida pela White 

Martins, e contém dez componentes em sua composição. Para avaliar a sua real composição 

uma análise do gás por cromatografia gasosa fez-se necessária, conforme ISO 6974-4 

(2000), para conhecer o real percentual de cada componente. O cromatógrafo da Varian 

modelo GC 3800 fornecido pelo CTGAS-ER– Centro de Tecnologia do Gás e Energias 

Renováveis (ver Figura 4.4) foi utilizado para realizar a caracterização do gás. O 

cromatógrafo da Varian GC 3800 possui as seguintes configurações de operação: 

 

• Detector FID e TCD 

• Gás de arraste: Hélio; 

• Temperatura da coluna: 110º C;  

• Colunas cromatográficas:  

− 2’x2mm, 30% DC 200/500  

− 36’x2mm, 30% DC 200/500  

− 3’x1/8’’ S.S., Molesieve 13x 45/60  

− 2’x1/8’’ S.S., 1,5% OV – 101 100/120 

 

A Tabela 4.2 apresenta a composição do gás sintético, após análise por cromatografia 

gasosa, a qual apresentou pequena diferença em relação ao certificado da mistura.  
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Figura 4.4 - Análise do gás padrão por cromatografia gasosa. 

 

A composição do gás da Tabela 4.2 representa uma mistura padrão de um gás 

processado, típico de uma Unidade de Processamento, que está em fase de tratamento, 

objetivando simular um gás fora de especificação. 

As concentrações de nitrogênio, dióxido de carbono, metano, etano, n-pentano e n-

hexano usadas na composição do gás sintético são especificadas conforme um gás semi 

processado de uma Unidade de Processamento de Gás Natural.  

 

Tabela 4.2 - Composição molar da mistura sintética de gás natural. 

Componentes Fórmula 
Concentração 

certificado 

Concentração 

cromatografia 
Unidade 

Nitrogênio N2 1,506 1,556 % mol/mol 

Dióxido de carbono CO2 0,846 0,858 % mol/mol 

Metano CH4 88,550 88,686 % mol/mol 

Etano C2H6 7,761 7,593 % mol/mol 

Propano C3H8 1,020 1,017 % mol/mol 

Isobutano  i- C4H10 0,100 0,090 % mol/mol 

n-Butano n-C4H10 0,100 0,090 % mol/mol 

Isopentano  i- C5H12 0,031 0,028 % mol/mol 

n-Pentano n-C5H12 0,042 0,037 % mol/mol 

n-Hexano n-C6H14 0,044 0,045 % mol/mol 
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Além das análises de cromatografia no gás padrão, foram realizados testes de 

umidade no gás para avaliar o teor de umidade presente na mistura. O analisador de 

umidade modelo WaterBoy 2 da Meeco foi utilizado neste trabalho, cedido pelo CTGAS-

ER para as análises do gás (ver Figura 4.5). O analisador de umidade WaterBoy 2 utiliza 

uma célula eletrolítica para determinar a umidade do gás.  

A análise de umidade do gás padrão foi realizada após a passagem do gás nitrogênio 

analítico, no analisador até uma concentração de 6 ppm de água. O objetivo de analisar o 

nitrogênio é eliminar qualquer vestígio de gás presente no equipamento. Em seguida o gás 

padrão foi analisado a uma pressão de 40 psig, e fluxo de 10 ml/min, conforme 

especificação do procedimento operacional do analisador. 

 

 

Figura 4.5 - Análise de umidade do gás padrão no WaterBoy 2. 

 

4.1.2.2 – Medição do POH na mistura padrão de gás natural 

 

Testes experimentais foram realizados no Laboratório de Qualidade do Gás no 

CTGAS-ER, onde foi montado o sistema de medição de POH utilizando o analisador 



Metodologia 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado – UFRN/PPGEQ/CTGAS-ER 47 

 

manual Chanscope II. O aparato utilizado é composto por: analisador de POH Chanscope 

II, suporte do analisador (tripé), sistema de amostragem de coleta de gás, cilindro de gás 

contendo a mistura padrão e um cilindro de gás contendo o CO2 (gás refrigerante). A Figura 

4.6 mostra o sistema de medição do POH instalado no Laboratório de Qualidade do Gás 

para realizar os experimentos.  

 

 

Figura 4.6 - Sistema montado para realizar os testes experimentais. 

 

O analisador manual de POH Chanscope II possui uma base em forma de tripé, que é 

regulada na altura de medição, possibilitando posicionar o analisador na altura de visão do 

operador. 

No procedimento experimental de medição utilizando o analisador manual de POH, o 

cilindro contendo a mistura padrão é conectado ao analisador através de um tubing de 1/8’’. 

Em seguida, realiza-se a montagem do sistema de refrigeração, com a conexão do cilindro 

de CO2 ao sistema de troca térmica do analisador. Então, é feita a verificação da 

inexistência de vazamentos e, em caso positivo, a válvula de admissão de gás é aberta para 

iniciar a purga do gás. 

Cilindro de CO2 

Cilindro de Mistura 

padrão de gás natural 

Analisador manual 
de POH 
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Após um período de 30 minutos de purga necessária para eliminação de possíveis 

traços de umidade presentes no cilindro de gás ou na tubulação, são realizados os primeiros 

testes com o gás padrão. Conforme recomendações do fabricante do analisador, a vazão de 

gás deve ser ajustada para 2,5 Nl/min. 

Para medir o ponto de orvalho da amostra de gás natural, a temperatura do espelho é 

reduzida gradualmente (taxa não superior a 1,0 ºC por minuto, de acordo com as 

recomendações da norma ASTM D 1142, 1995), através do ajuste da taxa de fluxo do 

dióxido de carbono. Este procedimento é continuado até que a condensação de 

hidrocarbonetos seja observada através do ocular do analisador. Quando isto ocorre, a 

temperatura do ponto de orvalho, a pressão do sistema e o tempo de resfriamento devem ser 

registrados. 

Após cada teste de medida do ponto de orvalho, o fluxo de gás deve circular durante 

20 minutos para garantir que todo o condensado seja eliminado antes da próxima análise. 

 

4.1.3 – Misturas de gás natural processado 

 

4.1.3.1 – Amostragem do gás natural processado – Gasoduto Nordestão 

 

A amostragem do gás natural para avaliação do ponto de orvalho de hidrocarbonetos 

foi realizada em um cilindro de gás revestido com fibra de carbono, cedido pelo CTGAS-

ER. Antes da amostragem do gás natural, o cilindro amostrador foi evacuado, a fim de, 

eliminar quaisquer vestígios de impurezas ou traços de umidade internamente (ver Figura 

4.7).  
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Figura 4.7 - Cilindro amostrador de gás natural sendo evacuado. 

 

O gás natural processado foi coletado no próprio CTGAS-ER em um ponto de 

amostragem de coleta do gás proveniente do Gasoduto Nordestão. O gás foi coletado a uma 

pressão de 150 bar e temperatura entre 25 a 30 ºC. Após a coleta o gás foi analisado pelo 

analisador de umidade WaterBoy 2 para verificar a presença de umidade na amostra. Logo 

em seguida o gás foi analisado por cromatografia gasosa, através do cromatógrafo da 

Varian modelo GC 3800. A Tabela 4.3 apresenta a composição do gás natural processado 

coletado em um cilindro amostrador. 

 

Tabela 4.3 - Composição molar do gás natural processado. 

Componentes Fórmula Concentração Unidade 

Nitrogênio N2 1,333 % mol/mol 

Dióxido de carbono CO2 1,646 % mol/mol 

Metano CH4 90,079 % mol/mol 

Etano C2H6 6,526 % mol/mol 

Propano C3H8 0,236 % mol/mol 

Isobutano  i- C4H10 0,013 % mol/mol 

n-Butano n-C4H10 0,016 % mol/mol 

Isopentano  i- C5H12 0,006 % mol/mol 

n-Pentano n-C5H12 0,006 % mol/mol 

n-Hexano n-C6H14 0,139 % mol/mol 
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4.1.3.2 – Sistema de medição do POH  

 

O sistema de medição do POH do gás processado consiste de: sistema de amostragem 

(cilindro amostrador), gás refrigerante e analisador de POH. O cilindro amostrador foi 

conectado ao analisador através de um tubing de 1/8’’, conforme mostrado na Figura 4.8. O 

gás refrigerante utilizado neste experimento foi o CO2 de 99,5% de pureza, que foi 

conectado ao analisador por meio de um tubing de 1/8’’, conforme mostrado na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 - Sistema de medição do POH no gás processado. 

 

O registro da pressão no sistema é feito através de um manômetro digital da Wamer, 

com escala de 0-100 bar e resolução 0,01 bar, equipado em caixa de aço inoxidável e 

conectado ao sistema com rosca de ¼ NPT de saída reta. A purga do sistema é realizada 

através da linha de vent (saída do gás) do próprio analisador, que possibilita avaliar a vazão 

do gás, que deve estar em torno de 2,5 Nl/min para garantir a condensação do gás no 

sistema de medição. 

 

 

 

Cilindro amostrador 
contendo gás natural 
a 150 bar 

Cilindro de CO2 
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4.1.3.3 – Amostragem de gás natural processado – UPGN 

 

A amostragem do gás natural para avaliação do ponto de orvalho de hidrocarbonetos 

foi realizada em uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN. O gás analisado 

neste ponto de amostragem foi um gás “intermediário”, ou seja, um gás que está no meio da 

planta e não foi totalmente processado. Este tipo de gás foi escolhido por reportar uma 

situação em que o gás natural está fora de especificação. 

A Tabela 4.4 apresenta a composição do gás neste ponto de amostragem a uma 

pressão de 56 bar e temperatura que varia de 25 a 30 ºC. 

 

Tabela 4.4 – Composição do gás natural no ponto de amostragem. 

Componentes Fórmula Concentração Unidade 

Nitrogênio N2 0,975 % mol/mol 

Dióxido de carbono CO2 0,948 % mol/mol 

Metano CH4 87,088 % mol/mol 

Etano C2H6 7,266 % mol/mol 

Propano C3H8 2,995 % mol/mol 

Isobutano  i- C4H10 0,223 % mol/mol 

n-Butano n-C4H10 0,427 % mol/mol 

Isopentano  i- C5H12 0,033 % mol/mol 

n-Pentano n-C5H12 0,032 % mol/mol 

n-Hexano n-C6H14 0,012 % mol/mol 

n-heptano n-C7H16 0,001 % mol/mol 

 

 

A amostragem do gás foi realizada através de um probe (sonda) de amostragem, o 

qual possibilita a coleta representativa do gás que está no ponto de amostragem. A fim de 

garantir que o gás que chega ao analisador manual de POH não possua qualquer vestígio de 

umidade, uma linha termoaquecida (tubing) é instalada entre o probe de amostragem e a 

entrada de gás do analisador (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 – Sistema de amostragem do analisador manual em uma UPGN. 

 

O sistema de amostragem montado para medição do POH consistiu de um probe de 

amostragem, uma linha de gás termoaquecida, um analisador manual de ponto de orvalho e 

um cilindro de gás refrigerante. 

Na Figura 4.10, tem-se um esquema do sistema de amostragem utilizado neste 

trabalho para avaliar o POH de uma mistura de gás em uma UPGN. 

 

 

Figura 4.10 – Esquema do sistema de amostragem montado para medição do POH. 

 

Probe de amostragem 
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O probe, conectado a linha de gás natural, permite a amostragem através de uma 

válvula ON/OFF de 1/4"OD, instalada logo após a saída do gás para controlar a entrada de 

amostra no analisador manual de POH. O registro da pressão no sistema é feito através de 

um manômetro digital da Wamer, com escala de 0-100 bar e resolução 0,01 bar, equipado 

em caixa de aço inoxidável e conectado ao sistema com rosca de ¼ NPT de saída reta. A 

purga do sistema é feita pela linha de vent (saída do gás) do próprio analisador, que 

possibilita avaliar a vazão do gás e deve estar em torno de 2.5 Nl/min para garantir a 

condensação do gás no sistema de medição. 

 

4.1.4 – Procedimento Experimental 

 

Os testes experimentais para o gás padrão e o gás processado, obtido do Gasoduto 

Nordestão, foram realizados no Laboratório de Qualidade do Gás no CTGAS-ER. Além 

destes testes, a medição do POH também foi realizada em uma UPGN para uma mistura de 

gás processo obtida na própria UPGN. O aparato necessário para possibilitar a medição do 

POH nesta Unidade de processamento está descrito no item 4.1.3.3.  

A medição do ponto de orvalho de hidrocarbonetos de gás natural foi realizada 

através da passagem do gás natural, com composição descrita nas Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4 

pelo analisador manual. O procedimento experimental foi realizado conforme a sequencia 

de etapas descrita a seguir: 

1. Inicialmente uma linha de aço inoxidável (tubing) de 1/8’’ foi conectada na saída 

de gás (ponto de amostragem ou saída do cilindro amostrador), em seguida, 

conectada na válvula de entrada de gás no analisador manual. A válvula ON/OFF 

do sistema de amostragem do analisador foi posicionada em ON para permitir a 

passagem do gás, através da linha (tubing) até o analisador manual. 

2. A válvula de admissão de gás do analisador foi aberta totalmente e a válvula de 

saída de gás do analisador foi parcialmente aberta permitindo somente a saída de 

um pequeno fluxo de gás, apenas para possibilitar a passagem do gás pela câmara 

de pressão do analisador, mas não o suficiente para causar uma queda na pressão 

da amostra. Esse baixo fluxo de gás na câmara de pressão do analisador é 
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importante para permitir o equilíbrio do sistema de amostragem com a câmara de 

pressão. O tempo de passagem do fluxo de gás pela câmara de pressão do 

analisador foi de 30 minutos, tempo suficiente para atingir o equilíbrio do 

sistema. 

3. O cilindro de CO2 (gás refrigerante) foi conectado ao analisador manual através 

de um tubing, para permitir o fluxo de CO2 na entrada do gás refrigerante. (Figura 

4.6). A válvula de gás refrigerante foi lentamente aberta para permitir a passagem 

do CO2 através do dispositivo de troca térmica e refrigerar o espelho do lado 

oposto à passagem do gás natural (Figura 4.3). 

4. A temperatura do espelho foi regulada pela vazão de CO2 no analisador. Com a 

proximidade da temperatura de orvalho, a válvula do gás refrigerante foi 

lentamente fechada (não totalmente) para diminuir o fluxo de CO2, a fim de se ter 

um maior controle da taxa de resfriamento. A taxa de resfriamento foi controlada 

para ficar em aproximadamente 1 ºC/min, conforme recomendações do fabricante 

do analisador. 

5. Com a circulação do gás refrigerante no analisador, a temperatura foi 

acompanhada juntamente com a observação no ocular do analisador (Figura 4.2) 

para verificar qualquer mudança e aparecimento de condensado sobre a superfície 

do espelho. O espelho na câmara de pressão foi iluminado para melhorar a 

percepção de qualquer mudança em sua superfície. 

6. Quando observada qualquer mudança na superfície do espelho que caracterize o 

aparecimento de condensado, a temperatura do espelho foi registrada. 

7. Após a leitura da temperatura no instante da formação do condensado, o espelho 

foi aquecido, reduzindo-se o fluxo de gás refrigerante (CO2) no sistema. 

O ciclo de medição foi repetido para uma mesma pressão até uma diferença de 

temperatura de aproximadamente 1º C.  

A média das temperaturas para cada pressão avaliada foi calculada e reportada como 

temperatura de ponto de orvalho. 

Em cada ciclo de medida o sistema foi purgado por no mínimo 20 minutos para 

garantir a eliminação de qualquer vestígio de umidade na linha de gás. 
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4.2 – Modelagem Termodinâmica  
 

4.2.1 – Descrição do Modelo Termodinâmico 

 

O modelo utilizado neste trabalho tem como base a equação de estado de Peng-

Robinson modificada por Jaubert & Mutelet (2004). A razão de escolha da equação de 

estado de Peng-Robinson se deve ao fato de que a mesma é amplamente aplicada para o 

cálculo de equilíbrio líquido-vapor (ELV) de uma gama significativa de misturas de 

compostos, sendo representada por: 

 

� = �∙�)�*e − �e)∙()/*e)/*e∙()�*e)               (31) 

 

onde: R é a constante dos gases, T a temperatura, v o volume molar, am e bm são os 

parâmetros de regra de mistura da equação de estado. 

Jaubert & Mutelet (2004) desenvolveram uma metodologia baseada em contribuição 

de grupos para calcular os parâmetros de interação binária com dependência da temperatura 

kij(T) utilizados na equação de Peng e Robinson. O modelo desenvolvido por Jaubert & 

Mutelet (2004), denominado de PPR78 (Predictive Peng-Robinson, 1978) é capaz de 

predizer o ELV de misturas multicomponentes de hidrocarbonetos com grande precisão. 

Conforme apresentado nas Equações 32 a 37, nesta abordagem, os parâmetros de mistura 

am e bm são funções que dependem da temperatura crítica (Tci e Tcj), da pressão crítica (Pci e 

Pcj) e do fator acêntrico (ωi e ωj) de cada componente na mistura, bem como dos 

parâmetros de iteração binária (kij) entre dois componentes i e j. 

 0� = ∑ ∑ 0EY ∙ %E ∙ %YZY_�ZE_�        (32) 

 (� = ∑ %E ∙ (EZE_�       (33) 
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Na regra clássica de Van der Waals (Equações 32 e 33), N representa o número de 

componentes na mistura, z é a fração molar de um componente representado pelos índices i 

e j numa dada fase e os parâmetros aij e bi são dados por: 

 0EY = 0YE = ∑ ∑ %E ∙ %YA0E ∙ 0Y(1 − LEY)ZY_�ZE_�       (34) 

  

(E = 0.0777960739 ∙ �∙�,H�,H             (35) 

 

sendo os parâmetros ai (ou aj) calculados na forma: 

 

0E(#) = 0.457235529 ∙ g1 + hE ∙ i1 − j ��,Hkl
4 ∙ �-∙�,H-�,H    (36) 

 

com mi dado por: 

 

hE = m0.37464 + 1.54226nE − 0.26992nE4,						nE ≤ 0.941																																			0.379642 + 1.48503nE − 0.164423nE4 + 0.016666nEp,						nE > 0.941r  (37) 

 

A principal característica do modelo preditivo PPR78 é o parâmetro de interação 

binária kij, o qual depende da temperatura e é calculado pelo método de contribuição de 

grupos desenvolvido, segundo: 

 

LEY(#) = �]-∑ ∑ FsHt�s[tI∙FsHe�s[eI∙ute∙K-vw,]8x Niytezte{]k�|j}H(x)
~H �j}[(x)

~[ �
-��e\]��t\]

4∙j}H(x)∙}[(x)
~H∙~[

         (38) 

 

onde T é a temperatura, Ng é o número total de grupos funcionais definidos pelo método e 

que formam as moléculas dos componentes. Alguns dos grupos funcionais já publicados 

por Jaubert e Mutelet (2004, 2006) são CH3, CH2, CH, C, CH4 (metano) e C2H6 (etano). A 

fração dos grupos (αik) pode ser calculada dividindo-se a ocorrência do grupo k na molécula 
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i pelo número total de grupos presentes na molécula i. Os parâmetros Akm e Bkm são valores 

constantes determinados no trabalho realizado por Jaubert e Mutelet (2004, 2006). 

 

4.2.2 – Predição do Equilíbrio Líquido-Vapor (ELV) 

 

A predição do equilíbrio líquido-vapor (ELV) nos modelos termodinâmicos usa 

geralmente os métodos γ-φ e o φ-φ em suas abordagens de cálculo. O método γ-φ faz 

distinção entre as fases dos sistemas através da utilização de modelos que levam em conta o 

coeficiente de atividade (γ) para a fase líquida e o cálculo da fugacidade pelo coeficiente de 

fugacidade φ para a fase vapor. 

Já a abordagem φ-φ utiliza uma única equação de estado para representar as fases 

líquido-vapor, e é aplicada principalmente no cálculo de equilíbrio em alta pressão. O 

cálculo para o equilíbrio de fases fundamenta-se na igualdade de fugacidade (f) de cada 

espécie (i) nas fases (líquido L ou vapor V) em equilíbrio, conforme a Equação 39: 

 

�E	(#, �, XE) = �E&(#, �, �E)          (39) 

 

Na abordagem φ-φ, o critério de isofugacidade mostrado na Equação 39 pode ser 

escrito em termos do coeficiente de fugacidade da espécie i (φi) na forma: 

 

XE ∙ =E	 ∙ � = �E ∙ =E& ∙ �        (40) 

 

O coeficiente de fugacidade da espécie i (φi) pode ser determinado por: 

 

��(=E) = ��� � K� − �∙�� N ���1           (41) 
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sendo V o volume parcial molar na mistura e P a pressão do sistema. Introduzindo a 

equação de estado de Peng-Robinson (Equação 31) na integral da Equação 41, é possível 

obter a seguinte equação do coeficiente de fugacidade da espécie i: 

 

��=E = *H*e (% − 1) − ln(% − �) + u4√4∙� ∙ K *H*e − 4∙∑ �[∙�H[[�e N ∙ �� K�/(�/√4)∙��/(��√4)∙�N     (42) 

 

onde Z, o fator de compressibilidade, é dado pela Equação 43 e os parâmetros A e B dados 

pelas Equações 44 e 45. 

 

% = � ∙ ��∙�           (43) 

 

� = 0� ∙ �(�∙�)-             (44) 

 

� = (� ∙ ���            (45) 

  

O cálculo do equilíbrio através da fugacidade das espécies nas fases, conforme 

Equação 39, demanda a utilização de métodos iterativos, que de forma geral, só é possível 

pela utilização de programas computacionais. Várias estratégias de algoritmo para 

determinar o equilíbrio são reportadas pela literatura. De modo geral essas estratégias 

apresentam interação que requerem um grande esforço computacional para alcançar a 

convergência. 

No presente trabalho, o cálculo do ponto de orvalho de hidrocarbonetos (POH) de gás 

natural foi realizado pelo método de otimização estocástico Particle Swarm Optimization 

(PSO) (Kennedy e Eberhart, 1995 apud Cavalcanti et al., 2008). Deste modo, o cálculo do 

POH foi modificado para o problema de minimização da função objetivo representada pela 
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condição de isofugacidade de todas as espécies envolvidas nas fases. Essa função objetivo é 

a soma dos desvios quadráticos entre as fugacidades das espécies em cada fase, conforme 

equação abaixo: 

 

�� = ∑ K�E	(#, �, XE) − �E&(#, �, �E)N4ZE_�         (46) 

 

ou ainda pode ser rescrita como: 

 

�� = ∑ i�H∙∅H��H∙∅H� − 1k4ZE_�          (47) 

 

Cabe destacar que a escolha do método de otimização deve-se a fácil implementação 

e o bom desempenho na busca do valor ótimo. No método Swarm, uma população ou 

exame, formada por indivíduos (partículas), pesquisa de forma eficiente o espaço a procura 

da solução apropriada para o problema. Cada indivíduo possui uma velocidade, que é 

responsável pela exploração do espaço (evolução), e uma memória, para guardar a melhor 

posição já visitada. O algoritmo considera a melhor posição encontrada por toda população 

e tende a convergir, para a solução (Cavalcanti et al., 2008). 

Um esquema geral do algoritmo para o cálculo do POH, como estratégia utilizada 

neste trabalho, está apresentado na Figura 4.9. 

 



Metodologia 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado – UFRN/PPGEQ/CTGAS-ER 60 

 

 

Figura 4.9 - Algoritmo geral da estratégia utilizada neste trabalho para o cálculo do 

pondo de orvalho do gás natural. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados e Discussões 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado – UFRN/PPGEQ/CTGAS-ER 62 

 

5. Resultados e Discussões 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho estão apresentados em três estudos de caso 

dedicados a avaliação do ponto de orvalho do gás natural. 

 

• No primeiro caso, os dados do ponto de orvalho de cinco misturas de gás 

sintético, com composição conhecida, obtidos do trabalho de Brown et al., 

(2007) foram utilizados a fim de avaliar a metodologia de cálculo de POH 

abordada no presente estudo. Brown et al., (2007) determinaram o ponto de 

orvalho das cinco misturas de gás, através de um analisador automático de ponto 

de orvalho e compararam com o valor de POH calculado utilizando a equação de 

Soave-Redlich-Kwong (SRK). 

• No segundo caso, buscou-se obter dados experimentais do ponto de orvalho de 

uma mistura padrão de gás natural, utilizando o analisador manual de espelho 

refrigerado Chasnscope II. Testes de medição do POH foram realizados para a 

mistura de gás padrão e, nas mesmas condições, simulações foram feitas com o 

simulador UniSim e com o modelo termodinâmico abordado neste trabalho. 

• O terceiro caso abordado neste trabalho corresponde à medição do ponto de 

orvalho de duas misturas de gás processado, uma proveniente do Gasoduto 

Nordestão e a outra de uma UPGN, com composição determinada por 

cromatografia gasosa. Do mesmo modo, buscou-se obter dados experimentais do 

ponto de orvalho utilizando o analisador manual de espelho refrigerado 

Chasnscope II. Testes de medição do POH também foram realizados para esta 

mistura de gás processado e, nas mesmas condições, também foram realizadas 

simulações com o simulador UniSim e com o modelo termodinâmico abordado 

neste trabalho. 
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5.1 –Estudo de Caso 1 

 

5.1.1 – Dados teóricos de POH de cinco misturas de gás sintético. 

 

O ponto de orvalho de cinco misturas sintéticas de gás natural, com diferentes 

potenciais de condensação, foi medido por Brown et al., (2007) utilizando duas 

metodologias de medição do POH: o método indireto, através do cálculo do POH pela 

equação de estado de SRK e composição do gás natural, e o método direto, utilizando o 

analisador automático de POH, CONDUMAX II da Michell Instruments, que determina o 

ponto de orvalho de forma contínua e direta. 

As cinco misturas foram classificadas de acordo com o potencial de hidrocarbonetos 

líquidos condensáveis em: alto, médio 1, médio 2, baixo 1 e baixo 2.  

Esta nomenclatura utilizada por Brown et al., (2007) para nomear as cinco misturas 

de gás sintético está diretamente relacionada ao potencial de condensação de cada mistura 

de gás natural, ou seja, a capacidade em que cada mistura tem de condensar 

hidrocarbonetos.  

Na Figura 5.1 é possível observar graficamente o potencial de hidrocarbonetos de 

cada mistura sintética de gás natural. 

 

 

Figura 5 1 - Potencial de condensação de cada mistura de gás (Brown et al., 2007). 
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A Tabela 5.1 apresenta a composição molar das cinco misturas sintéticas de gás 

natural utilizadas por Brown et al., 2007. Para misturas com grande potencial de 

condensação de hidrocarbonetos foi atribuída a nomenclatura “alto” e para misturas com 

baixo potencial foi nomeada de “baixo”. Misturas de gás com intermediário potencial de 

condensação (ver Figura 5.1) foram classificadas como “médio”. 

 

Tabela 5.1 - Composição molar de cinco misturas sintéticas de gás natural (Brown et 

al., 2007). 

Componente 
Concentração molar (% mol/mol) 

Alto Médio 1 Médio 2 Baixo 1 Baixo 2 

Metano 90,23 89,34 92,23 98,69 97,30 

Etano 6,868 7,712 6,3712 0,706 1,608 

Propano 1,711 2,210 1,0492 0,4597 0,8781 

n-butano 0,848 0,428 0,1582 0,0782 0,0904 

n-pentano 0,265 1,326 0,0946 0,0358 0,0534 

n-hexano 0,051 0,3196 0,0440 0,0099 0,0295 

Benzeno 0,006 0,0041 0,0139 0,0035 0,0098 

Tolueno 0,002 0,0032 0,0086 0,0030 0,0058 

Ciclohexano 0,004 0,0055 0,0059 0,0031 0,0050 

n-heptano  0,009 0,1197 0,0157 0,0059 0,0073 

n-octano 0,001 0,0014 0,0032 0,0035 0,0029 

n-nonano 3x10-6 0,0010 0,0016 0,0022 0,0017 

n-decano 1x10-6 3x10-6 5x10-6 9,84x10-4 0,0012 

 

Brown et al., (2007) determinaram a curva de ponto de orvalho das cincos misturas 

sintéticas de gás natural utilizadas em seu trabalho, como pode ser observado na Figura 5.2. 

É possível observar na Figura 5.2 diferenças na temperatura da crincondenterma de cada 

mistura sintética de gás, em consequência da diferença no potencial de condensação e 

composição. 
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Figura 5 2 - Curva do POH das cinco misturas de gás (Brown et al., 2007). 

 

Observando as Figuras 5.1 e 5.2 é possível verificar que as misturas de gás com baixo 

potencial de condensação (Baixo 1 e 2) possuem temperaturas maiores na cricondenterma, 

pois apresentam maior quantidades de hidrocarbonetos potencialmente condensáveis, como 

n-nonano e n-decano, porém a quantidade de hidrocarbonetos condensáveis é menor que as 

demais composições, apesar de terem temperaturas elevadas de POH. (ver Tabela 5.1). 

Segundo um estudo feito por George et al. (2005) os componentes n-nonano e n-

decano tem grande influencia na temperatura de condensação do gás natural, até mesmo em 

pequenas quantidades. Em seu trabalho eles encontraram mudanças de mais de 5 ºC. no 

POH com a adição de 100 ppm de n-nonano ou 10 ppm de n-decano. Isto pode ser 

justificado pelo ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, que geralmente aumenta com o 

peso molecular e com o comprimento da cadeia carbônica principal. A Figura 5.3 mostra o 

gráfico dos componentes de hidrocarbonetos e sua respectiva temperatura de ebulição que 

aumenta com o número de carbono na estrutura molecular. 

 



Resultados e Discussões 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado 

 

Figura 5 3 - Variação da temperatura de ebulição com o número de átomos de 
carbono para os hidrocarbonetos lineares (Rocha, 2011).

 

A composição da mistura padrão com “Alto” potencial de condensação, de forma 

contrária as misturas de “Baixo” potencial de condensação, apresenta temperatura na 

cricondenterma menor (ver Figuras 5.1 e 5.2) devido à pequena quantidade de 

hidrocarbonetos pesados. 

Brown et al., (2007) calcularam o ponto de orvalho das misturas da Tabela 

usando a equação de Soave

os resultados com os dados obtidos no analisador auto

operação. 

Os dados teóricos e experimentais obtidos por Brown 

neste trabalho para efeito de comparação com os resultados obtidos do simulador de 

processo UniSim e a metodologia de cálculo de POH apresentada neste trabalho de 

dissertação. 

A Tabela 5.2 compara os 

as cinco misturas de gás sintético com as respostas do simulador de processo UniSim e a 

resposta do modelo termodinâmico para cálculo do POH abordado neste trabalho que

utiliza a equação de Peng-Robinson modificada.
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Variação da temperatura de ebulição com o número de átomos de 
carbono para os hidrocarbonetos lineares (Rocha, 2011).

omposição da mistura padrão com “Alto” potencial de condensação, de forma 

contrária as misturas de “Baixo” potencial de condensação, apresenta temperatura na 

cricondenterma menor (ver Figuras 5.1 e 5.2) devido à pequena quantidade de 

., (2007) calcularam o ponto de orvalho das misturas da Tabela 

usando a equação de Soave-Redlich-Kwong (SRK) a uma pressão de 27 bar, 

dados obtidos no analisador automático na mesma pressão de 

Os dados teóricos e experimentais obtidos por Brown et al., (2007) foram utilizados 

neste trabalho para efeito de comparação com os resultados obtidos do simulador de 

processo UniSim e a metodologia de cálculo de POH apresentada neste trabalho de 

.2 compara os resultados obtidos no trabalho de Brown 

as cinco misturas de gás sintético com as respostas do simulador de processo UniSim e a 

resposta do modelo termodinâmico para cálculo do POH abordado neste trabalho que

Robinson modificada. 
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Tabela 5.2 - Comparação entre os resultados de Brown 

POH obtidos neste trabalho para a mesma composição e condições de operação**.

Potencial de 

condensação Calculado 

SRK* 

Alto -7,9 

Médio 1 -8,5 

Médio 2 -4,6 

Baixo 1 -4,4 

Baixo 2 -1,5 

*Resultados obtidos do trabalho de Brown 

**Valores de POH em ºC e pressão de operação de 27 bar.

 

A Figura 5.4 mostra de forma gráfica os resultados da Tabela 5.2 comparando as 

temperaturas de POH para cada método

observar o comportamento do POH para cada mistura de gás sintético nas metodologias de 

medição de temperatura de condensação.

 

Figura 5 4 - Desempenho das metodologias de cálculo de
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Comparação entre os resultados de Brown et al., (2007) e o cálculo de 

POH obtidos neste trabalho para a mesma composição e condições de operação**.

Metodologia 

Calculado 

 

Analisador 

automático* 

UniSim 

(PR) 

UniSim 

(SRK)

 -8,8 -8,3 -9,9 

 -10,0 -9,2 -11,3 

 -7,0 -5,4 -7,9 

 -6,7 -4,2 -7,7 

 -4,0 -2,1 -5,4 
 

*Resultados obtidos do trabalho de Brown et al., (2007). 

**Valores de POH em ºC e pressão de operação de 27 bar. 

A Figura 5.4 mostra de forma gráfica os resultados da Tabela 5.2 comparando as 

temperaturas de POH para cada método descrito na tabela. Na Figura 5.4 é possível 

observar o comportamento do POH para cada mistura de gás sintético nas metodologias de 

medição de temperatura de condensação. 

Desempenho das metodologias de cálculo de
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., (2007) e o cálculo de 

POH obtidos neste trabalho para a mesma composição e condições de operação**. 

UniSim 

(SRK) 

Modelo PR 

modificada 

 -10,5 

 -11,9 

 -9,0 

 -7,1 

 -4,2 

A Figura 5.4 mostra de forma gráfica os resultados da Tabela 5.2 comparando as 

descrito na tabela. Na Figura 5.4 é possível 

observar o comportamento do POH para cada mistura de gás sintético nas metodologias de 

 

Desempenho das metodologias de cálculo de POH. 
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De acordo com os dados da Tabela 5.2 e o gráfico da Figura 5.4, pode-se verificar 

que os resultados obtidos de ponto de orvalho por Brown et al. (2007), utilizando a equação 

SRK, apresentaram boa concordância com os resultados do POH obtidos com o simulador 

UniSim usando a equação de Peng-Robinson. Com isso é possível afirmar que o simulador 

de processo UniSim apresentou desempenho satisfatório nas cincos misturas de gás 

sintético com diferença na média, menor que 1 ºC, o que é menor que a incerteza de 

medição do POH (Brown, et al., 2007). 

Comparando os resultados de Brown et al. (2007) para SRK com os dados do UniSim 

usando também a equação SRK, nota-se uma maior diferença dos mesmos, porém uma 

maior similaridade com a abordagem baseada na equação de Peng-Robinson modificada 

usada neste trabalho e diferença na média do POH menor que 1 ºC. 

Avaliando os dados obtidos com o analisador automático (Figura 5.4 e Tabela 5.2), é 

possível dizer que há diferenças em relação aos resultados calculados pelos modelos 

termodinâmicos, porém os resultados se aproximam bem do POH calculado utilizado PR 

modificada. Sendo assim é possível dizer que os dados do modelo termodinâmico, 

abordado neste trabalho, apresentam valores satisfatórios de POH se comparado com 

sistemas automáticos de determinação de POH. A diferença da média ficou em torno de 1,2 

ºC.  

Os resultados do simulador UniSim apresentaram razoável concordância com o 

modelo modificado de PR quando utilizou a equação de SRK em misturas de gás sintético 

Alto e Médio 1. Isto indica que para misturas com pouca concentração de condensado o 

modelo de PR modificado calcula bem o POH. O mesmo comportamento acontece para os 

resultados do CONDUMAX e o UniSim em PR. 

A abordagem de cálculo proposta nesta dissertação foi a que apresentou as menores 

diferenças de resultados para potenciais de condensação baixos, quando comparado com o 

analisador automático. Vale salientar que, em potenciais de condensação baixos, os dados 

do analisador automático tendem a ser mais precisos, já que o efeito de condensação ocorre 

mais lentamente, permitindo uma medição mais acurada. Também, os dados obtidos com a 

abordagem de cálculo deste estudo mostram que a maior diferença foi de 2,0 oC em relação 

aos dados do analisador automático, estando perfeitamente dentro da incerteza de medição 

do POH. 
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Observando o gráfico da Figura 5.4, as misturas Alto e Médio 1 foram as que 

apresentaram menor descontinuidade no gráfico em relação as outras misturas. Esta 

situação é possível, quando se tem uma mistura de gás com menor quantidade de 

hidrocarbonetos pesados. Os hidrocarbonetos mais pesados (C6+) alteram o POH para 

temperaturas maiores e aumenta a incerteza dos métodos de medição de POH. 

 

5.2 – Estudo de Caso 2 
 

5.2.1 – Dados experimentais de uma mistura padrão de gás natural. 

 

Dados experimentais do POH foram obtidos de uma mistura padrão de gás natural, 

utilizando o analisador manual de POH Chasncope II. O POH foi medido nas pressões de 

25, 30 e 45 bar, a fim de, determinar a condensação do gás e evidenciar a fase envelope do 

gás padrão através dos resultados obtidos experimentalmente no analisador. 

A composição do gás padrão foi determinada por cromatografia gasosa e é 

apresentada previamente na Tabela 4.2. 

O teste de umidade realizado no gás padrão, utilizando o analisador de umidade 

WaterBoy 2, determinou a presença de umidade na mistura padrão na ordem de 116 ppm. 

Este valor foi alcançado pela passagem do gás padrão no analisador por um período de 2 

horas até a estabilização do valor de umidade, em conformidade ao procedimento 

operacional do equipamento. 

A medição do ponto de orvalho nas pressões de 25, 30 e 45 bar foi realizada no gás 

padrão observando as primeiras gotículas de condensado sobre a superfície do espelho até o 

avanço da condensação de gás. O resfriamento do gás foi realizado até a temperatura 

abaixo do ponto de orvalho previsto teoricamente no simulador de processo UniSim. A 

Tabela 5.3 apresenta as temperaturas obtidas experimentalmente pela observação da 

formação de condensado no analisador manual. 
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Tabela 5 3 - Temperaturas obtidas do analisador manual nas pressões de 25, 30 e 45 

bar para a mistura padrão. 

Pressão (bar) T (ºC) 

25 -14,1 

30 -12,0 

45 4,0 

 

O POH calculado da mistura padrão foi obtido de duas formas: a primeira foi através 

do simulador de processo UniSim, utilizando as duas equações de estado: Peng-Robinson e 

Soave-Redlich-Kwong (SRK); a segunda, foi através da metodologia de cálculo do POH 

abordada neste trabalho, que utiliza a equação de Peng-Robinson modificada para estimar o 

POH. 

A Tabela 5.4 compara o ponto de orvalho obtido experimentalmente pelo analisador 

manual de POH com os dados calculados pelo simulador UniSim e o cálculo do POH do 

modelo termodinâmico. 

 

Tabela 5 4 - Comparação entre os resultados de temperatura (°C) obtidos pelo 
analisador manual e as metodologias de cálculo de POH a 30 bar. 

Metodologia Pressão (bar) 

25 30 45 

Analisador Manual -14,1 -12,0 4,0 

UniSim – PR -33,54 -32,57 -34,38 

UniSim – SRK -31,81 -30,80 -32,25 

Modelo usando PR modificada -17,06 -27,0 -32,39 

 

O gráfico da Figura 5.5 mostra o diagrama de fase para a composição do gás padrão 

nas duas equações de estado e a resposta do analisador manual, como também o resultado 

do modelo termodinâmico. 

 



Resultados e Discussões 

 

Paz, S. J. – Dissertação de Mestrado 

 

Figura 5 5 - Diagrama de fase de uma mistura padrão obtido do UniSim através das 
equações de estado de PR e SRK, como também a medição do ana

além do resultado do modelo termodinâmico.

 

Na Tabela 5.4, é possível observar a diferença dos valores obtidos do ponto de 

orvalho entre o analisador manual e o cálculo de POH realizado pelo simulador de processo 

UniSim. A temperatura de ponto de orvalho medida pelo analisador está aproximadamente 

19 ºC acima da média da temperatura de POH calculado pelo UniSim nas duas equações de

estado (PR e SKR), para o gás nas pressões de 25 e 30 bar. Essa diferença de temperatura 

aumentou quando a pressão de medição do POH no gás

diferença. Estas diferenças também são claramente percebidas quando os dados 

experimentais do analisador são comparados com a abordagem de cálculo apresentada 

neste estudo. Por outro lado, 

estudo, é possível observar que o ponto de orvalho calculado pela referida estratégia foi a 

que se aproximou melhor do ponto de orvalho obtido pelo simulador UniSim.

Diversos aspectos podem resultar na diferença entre o valor da temperatura fornecido 

pelo analisador e o calculado, tais como:

• O ponto de orvalho de uma mistura “pobre” (quantidade de propano e mais 

pesados menor que 4%) é difícil de determinar, pois esta mistura de gás n

possui hidrocarbonetos acima de C6 o que facilitaria a condensação dos 

hidrocarbonetos, como mostrado no item 
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A temperatura de ponto de orvalho medida pelo analisador está aproximadamente 

19 ºC acima da média da temperatura de POH calculado pelo UniSim nas duas equações de

estado (PR e SKR), para o gás nas pressões de 25 e 30 bar. Essa diferença de temperatura 

aumentou quando a pressão de medição do POH no gás foi de 45 bar, chegando a 30 ºC de 

diferença. Estas diferenças também são claramente percebidas quando os dados 

experimentais do analisador são comparados com a abordagem de cálculo apresentada 

o. Por outro lado, utilizando-se a abordagem de cálculo apresentada neste 

estudo, é possível observar que o ponto de orvalho calculado pela referida estratégia foi a 

que se aproximou melhor do ponto de orvalho obtido pelo simulador UniSim.
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pelo analisador e o calculado, tais como: 

O ponto de orvalho de uma mistura “pobre” (quantidade de propano e mais 

pesados menor que 4%) é difícil de determinar, pois esta mistura de gás n

possui hidrocarbonetos acima de C6 o que facilitaria a condensação dos 

hidrocarbonetos, como mostrado no item 3.2.2. 
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• A medição do POH no analisador manual é de fácil operação e não exige um 

sistema de amostragem complexo. Porém, a observação da formação do 

condensado na superfície do espelho, através do ocular do aparelho, é de 

difícil interpretação, pois a presença de contaminação de água pode gerar um 

ponto de orvalho de água que conduz a uma difícil distinção e identificação 

do ponto de orvalho de hidrocarbonetos. 

• Durante a observação do condensado sobre o espelho do analisador manual, 

foi possível identificar a formação de condensado de cor cinzenta com 

pequenas gotículas no centro do espelho, o que é característico de ponto de 

orvalho de água.  

• Como o objetivo na medição do ponto de orvalho no analisador manual é 

detectar os primeiros sinais visíveis de condensado, isso pode, no entanto, ser 

extremamente problemático devido às propriedades da película de líquido do 

gás natural (praticamente invisível). 

 

A quantidade aferida de água na amostra de gás padrão foi de 85,4 mg/m3, 

confirmando a veracidade das hipóteses justificadas acima. Vale salientar que o intuito do 

estudo é a determinação do POH e avaliação das respostas obtidas do analisador manual 

por espelho refrigerado frente ao modelo termodinâmico PR Modificado. Contudo, o valor 

detectado pelo analisador manual foi o ponto de orvalho da água – extrapolando os 

objetivos predeterminados para este trabalho.  
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5.3 – Estudo de caso 3 

 

5.3.1 – Dados experimentais de misturas de gás processado 

 

5.3.1.1 – Amostra de gás do Gasoduto Nordestão 

 

Uma mistura de gás natural processado proveniente do Gasoduto Nordestão coletado 

no CTGAS-ER foi utilizada para medir o ponto de orvalho de hidrocarbonetos. A Tabela 

4.3 apresenta a composição deste gás composto por 10 (dez) componentes. Teste de 

umidade realizado no gás processado determinou umidade na ordem de 160 ppm utilizando 

o analisador WaterBoy 2. 

O ponto de orvalho foi medido experimentalmente nas pressões de 25, 30 e 45 bar, a 

fim de, determinar a condensação do gás natural e evidenciar a fase envelope do gás padrão 

utilizando o analisador manual. 

A Tabela 5.5 compara o ponto de orvalho obtido experimentalmente pelo analisador 

manual de POH com os dados calculados pelo simulador UniSim e o cálculo do POH 

utilizam o modelo termodinâmico. 

 

Tabela 5 5 - Comparação entre os resultados de temperatura (°C) obtidos pelo 

analisador manual e as metodologias de cálculo de POH. 

Metodologia Pressão (bar) 

25 30 45 

Analisador Manual 2,0 4,4 8,5 

UniSim – PR -22,48 -21,64 -25,28 

UniSim – SRK -20,75 -19,83 -22,68 

Modelo usando PR modificada -21,96 -21,17 -26,83 

 

O ponto de orvalho foi calculado pelo simulador de processo UniSim utilizando as 

equações de estado de PR e SRK. Um diagrama de fase (Figura 5.6), foi desenvolvido, a 

fim de, evidenciar a cricondenterma para as duas equações de estado. 
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Figura 5 6 - Diagrama de fase de uma mistura de gás real
utilizando as equações de estado de PR e SRK, como também a medição do analisador 

manual, além do resultado do modelo termodinâmico.

 

Avaliando o gráfico da Figura 

calculados pelo simulador de processo UniSim, através das equações de estado de PR e 

SRK, apresentam boa concordância entre seus resultados, tendo em vista que, 

das temperaturas para as duas equações de estado divergem em aproximadamente 2 °C. 

A medição do ponto de orvalho 

pressões mencionadas anteriormente, através da condensação do gás pela passagem do CO

até a temperatura de -40 °C. A evolução da condensação do gás foi acompanhada através 

de fotografia em cada mudança no espelho refrigerado do equipamento, conforme mostrado 

na Figura 5.7. 

A Figura 5.7 mostra as imagens da formação de condensado sobre a superfície do 

espelho refrigerado no analisador manual. As imagens foram obtidas nas temperaturas de: 

8,5; -11,6; -23,5; -30,3 °C a uma pressão de 45 bar.
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Diagrama de fase de uma mistura de gás real, obtido do UniSim 
utilizando as equações de estado de PR e SRK, como também a medição do analisador 

manual, além do resultado do modelo termodinâmico.

 

Avaliando o gráfico da Figura 5.6, é possível afirmar que os valores de POH 

calculados pelo simulador de processo UniSim, através das equações de estado de PR e 

SRK, apresentam boa concordância entre seus resultados, tendo em vista que, 

eraturas para as duas equações de estado divergem em aproximadamente 2 °C. 

A medição do ponto de orvalho utilizando o analisador manual 

pressões mencionadas anteriormente, através da condensação do gás pela passagem do CO

40 °C. A evolução da condensação do gás foi acompanhada através 

de fotografia em cada mudança no espelho refrigerado do equipamento, conforme mostrado 

A Figura 5.7 mostra as imagens da formação de condensado sobre a superfície do 

elho refrigerado no analisador manual. As imagens foram obtidas nas temperaturas de: 

30,3 °C a uma pressão de 45 bar. 
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Figura 5 7 - Formação de condensado sobre a superfície do espelho refrigerado no 
analisador manual na pressão de 45 bar. 

 

A primeira imagem da Figura 5.7 mostra que na temperatura de 8,5 °C é evidente o 

aparecimento de condensado de água. À medida que o gás foi resfriado ocorreu uma 

expansão do condensado de água a partir do centro do espelho refrigerado até preencher 

totalmente o espelho, como mostra a terceira imagem na temperatura de -23,5 °C. Na 

quarta imagem (temperatura de -30,3 °C) da Figura 5.7 aparece a formação de gelo sobre o 

espelho encobrindo a superfície do espelho, dificultando a visualização de qualquer vestígio 

de condensado de hidrocarboneto.  

Esse comportamento também foi observado na medição do ponto de orvalho nas 

pressões de 30 e 25 bar, conforme apresentado nas Figuras 5.8 e 5.9. 

 

 

Figura 5 8 - Formação de condensado sobre a superfície do espelho refrigerado no 
analisador manual na pressão de 30 bar. 

 

 

 

Figura 5 9 - Formação de condensado sobre a superfície do espelho refrigerado no 
analisador manual na pressão de 25 bar. 
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As imagens nas Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 mostram a formação de umidade sobre o 

espelho caracterizando o aparecimento do ponto de orvalho de água. Isto se deve a 

formação de condensado em temperaturas bem acima da previsão do POH (ver Figura 5.6) 

e a formação de condensado com aparência cinzenta e pequenas gotículas no centro do 

espelho, o que é característico de ponto de orvalho de água.  

Vale destacar que a temperatura de resfriamento do espelho com o gás refrigerante 

CO2 a 3000 psi foi reduzida até o valor de -35 °C, objetivando observar a formação do 

POH na mistura de gás real. O valor da temperatura fornecido pelo analisador, através da 

redução da temperatura do espelho é reportado como ponto de orvalho de água pelos 

mesmos motivos apresentados no item 5.2 – segundo caso. 

Testes adicionais foram realizados com o objetivo de minimizar o aparecimento de 

umidade na mistura de gás. Os testes foram repetidos para os estudos de caso 2 e 3, sendo 

que desta vez, um trapper (ver Figura 5.10) foi utilizado para minimizar a quantidade de 

água presente nas misturas de gás avaliadas neste estudo.  

 

 

Figura 5.10 - Trapper conectado na saída de gás do cilindro amostrador. 

 

O trapper é composto de partículas de dessecante contidas em um reservatório de aço 

inoxidável. Este dispositivo de eliminação de condensado foi instalado na saída do cilindro 

de gás, para garantir que todo gás que sai do cilindro escoe dentro do trapper permitindo 

que as partículas de dessecante absorvam a umidade presente no gás. 

O efeito do trapper na medição do ponto de orvalho foi o retardamento do 

aparecimento de umidade no gás, como também o aparecimento de menor quantidade de 

Trapper utilizado 
para reter a umidade 

do gás natural. 
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condensado de água. A Figura 5.11 mostra a imagem do ocular do analisador onde é 

possível observar a formação de condensado em temperaturas menores se comparados aos 

resultados obtidos no estudo de caso 3 na pressão de 45 bar.  

 

 

Figura 5 11 - Formação de condensado sobre a superfície do espelho refrigerado no 
analisador manual na pressão de 45 bar utilizando o trapper. 

 

A Tabela 5.6 mostra os resultados de temperatura obtidos através do analisador 

manual com um trapper como dispositivo para eliminar a umidade presente no gás natural.  

 

Tabela 5 6 - Resultados de temperatura (°C) obtidos pelo analisador manual 
utilizando o trapper na mistura de gás processado. 

Metodologia Pressão (bar) 

25 30 45 

Analisador Manual (gás processado) -6,1 -5,4 -3,2 

 

Comparando os dados obtidos no estudo de caso 3 com os resultados da Tabela 5.6, é 

possível observar que, apesar da utilização do trapper, para eliminar a umidade do gás, não 

foi possível determinar o ponto de orvalho de hidrocarbonetos, porém um retardamento do 

aparecimento do ponto de orvalho de água. Esta situação se repetiu para as condições nas 

pressões de 25 e 30 bar, como também para a mistura de gás padrão. 
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5.3.1.2 – Dados experimentais de um gás processado em uma UPGN 

 

Uma mistura de gás natural real de uma UPGN foi utilizada para medir o ponto de 

orvalho de hidrocarbonetos. A Tabela 4.4 apresenta a composição deste gás composto por 

11 (onze) componentes. A medição do POH no gás processado foi realizada em triplicata, 

na pressão de 45 bar, por três diferentes operadores. 

Nas três análises, foram registradas temperaturas diferentes, onde cada operador 

anotou a temperatura inicial de aparecimento, de forma visível, do condensado sobre a 

superfície do espelho. A Tabela 5.7 mostra a temperatura de condensação observada por 

cada operador e uma média obtida de todas as medidas, que será usada para efeito 

comparativo com os modelos termodinâmicos. 

 

Tabela 5.7 – Comparação entre os resultados de POH obtidos pelo analisador manual 

e a metodologia de cálculo de POH. 

Medição do ponto de orvalho T (ºC) 

Operador 1 -22,5 

Operador 2 -18,5 

Operador 3 -19,8 

Média  -20,3 

 

O valor da média da temperatura de orvalho obtida no analisador manual é 

comparado com os valores calculado usando o UniSim, conforme apresentado na Tabela 

5.8 e Figura 5.12. A diferença do valor obtido do analisador manual em relação aos valores 

calculados pelo UniSim e pelo modelo PR modificado é da ordem de 5 °C. Portanto, a 

divergência entre os resultados foi menor para esta amostra coletada diretamente da UPGN 

do que para o gás processado do Gasoduto Nordestão e o gás sintético, ambos avaliados 

anteriormente. 

O ponto de orvalho foi calculado pelo simulador de processo UniSim utilizando as 

equações de estado de PR e SRK.  
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Tabela 5.8 – Comparação entre os resultados de temperatura obtidos pelo analisador 

manual e a metodologia de cálculo de POH. 

Metodologia T (ºC) 

Analisador Manual - 20,30 

UniSim – PR - 25,740 

UniSim – SKR -24,300 

Modelo usando PR modificada -24,180 

 

A Figura 5.12 mostra a curva de POH obtida pelo UniSim usando as equações de PR 

e SRK,  bem como o valor obtido experimentalmente pelo analisador manual. Neste caso, a 

pressão de operação foi de 45 bar, conforme especificação da Resolução Nº 16 da ANP. 

A medição do POH no analisador manual foi realizada três vezes para o mesmo gás 

na mesma condição de pressão de 45 bar. Cada análise foi realizada por três operadores 

diferentes a fim de avaliar o grau de precisão na observação do aparecimento de 

condensado sobre a superfície do espelho. 

Avaliando o gráfico da Figura 5.12, é possível afirmar que os valores de POH 

calculados pelo simulador de processo UniSim, através das equações de estado de PR e 

SRK, apresentam boa concordância entre seus resultados, tendo em vista que, a respostas 

das temperaturas para as duas equações de estado divergem em aproximadamente 2 °C. 
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Figura 5 12 – Diagrama de fase de uma mistura de gás real obtido do UniSim através 
das equações de estado de PR e SRK, como também a medição do analisador manual 

além do res

 

Vale destacar que a temperatura de resfriamento do espelho com o gás refrigerante 

CO2 a 3000 psi foi reduzida até o valor de 

POH na mistura de gás real. O valor da temperatura fornecido pelo analisador, através da 

redução da temperatura do espelho é reportado como ponto de orvalho de água pelos 

mesmos motivos apresentados no item 5.2 
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Diagrama de fase de uma mistura de gás real obtido do UniSim através 
das equações de estado de PR e SRK, como também a medição do analisador manual 

além do resultado do modelo termodinâmico. 

 

Vale destacar que a temperatura de resfriamento do espelho com o gás refrigerante 

a 3000 psi foi reduzida até o valor de -35 °C, objetivando observar a formação do 

POH na mistura de gás real. O valor da temperatura fornecido pelo analisador, através da 

redução da temperatura do espelho é reportado como ponto de orvalho de água pelos 

smos motivos apresentados no item 5.2 – segundo caso. 
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6. Conclusões 

 

Nesta pesquisa, foram apresentados os resultados de um estudo que aborda a medição 

do ponto de orvalho de hidrocarbonetos (POH) do gás natural utilizando a metodologia 

direta, através de um analisador manual de POH, e a metodologia indireta aplicando o 

modelo termodinâmico desenvolvido por Jaubert e Mutelet (2004). 

Com base nos resultados deste trabalho de dissertação, é possível elucidar as 

seguintes conclusões: 

O modelo termodinâmico baseado no método de contribuição de grupos - PR 

modificado (Jaubert & Mutelet, 2004) utilizado na inferência do valor teórico do POH do 

gás natural, possui resultados compatíveis com os modelos implementados em simuladores 

comerciais; 

Para os estudos de caso 2 e 3, foi observado que o resultados obtidos pelo analisador 

manual diverge significativamente do valor teórico calculado pelo modelo termodinâmico e 

o UniSim, nas duas equações de estado, sendo essa divergência atribuída à dificuldade em 

se identificar o POH no analisador. Para estes casos, o formato do condensado no espelho 

do analisador é atribuído ao ponto de orvalho de água. Esta hipótese foi confirmada 

posteriormente em análises de umidade para as misturas de gás natural estudadas. Sendo 

assim, não foi possível validar os dados experimentais com o modelo abordado neste 

trabalho. 

A utilização do analisador manual por técnica de espelho resfriado para determinação 

do POH mostrou-se insatisfatório nas duas misturas de gás natural (sintético e processado). 

Logo, acredita-se que o erro de determinação do POH está associado à metodologia de 

análise. Deste modo, os resultados obtidos do analisador indicaram, na verdade, o ponto de 

orvalho da água e inviabilizou a comparação com os valores calculados a partir do modelo 

termodinâmico e do simulador de processo UniSim, para a mesma composição. 
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Os resultados obtidos no presente trabalho apontam para o desenvolvimento de novas 

pesquisas e estudos mais aprofundados no que se refere à medição do ponto de orvalho de 

hidrocarbonetos de gás natural. 

Sendo assim, a fim de um maior aprofundamento deste estudo, sugere-se: 

 

• Avaliar a influencia dos hidrocarbonetos mais pesados, acima de C6, na 

medição do ponto de orvalho do gás natural, através da variação da 

concentração de cada componente pesado em uma mistura padrão de gás 

natural. 

• Determinar o POH de uma mistura de gás natural, fazendo uso da análise 

estendida do gás (cromatografia gasosa estendida) usando uma mistura padrão 

até C12 para determinar o POH, através da metodologia indireta abordada 

neste trabalho. 

• Ampliar o número de grupos funcionais inserindo componentes mais pesados 

(de C7 até C12) no modelo termodinâmico abordado neste trabalho, utilizando 

a equação de Peng-Robinson modificado, para determinar o POH de misturas 

de gás natural com a presença de hidrocarbonetos mais pesados. 

• Realizar novos testes em diferentes condições de operação (pressão), a fim de 

avaliar uma faixa de temperatura que possa indicar melhor a possível 

formação de condensado de hidrocarbonetos, os quais possibilitará avaliar 

melhor o analisador manual quanto a medição do POH. 

• Desenvolver uma metodologia que possa diferenciar o POH do POA no 

analisador manual de ponto de orvalho, através da avaliação do potencial de 

condensação do gás natural em uma ampla faixa de pressão. 
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