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• Separação de fases (condensados)

• Remoção de compostos ácidos (H2S e CO2)

• Secagem

• Liquefação (resfriamento)

Processamento de gás natural



Processamento de gás natural

• Separação de fases
(condensados) → arraste de 
condensado e água

• Remoção de compostos ácidos
(H2S e CO2) → arraste de aminas

• Secagem→ arraste de TEG para a 
fase de resfriamento

Arraste de Líquidos 
(Liquid-carry-over)

Analisadores são projetados para remover e 
desconsiderar líquidos condensados!



• MEG e TEG

• Óleo de compressor

• Metanol

• Condensado de 
hidrocarbonetos

Análise realizada pela National Transmission System no UK 

demonstrou que os maiores vilões dos dutos de gás natural são:

Foto: Pigging de rotina da UK NTS encontra ~ 100l 
L do que imagina-se ser TEG

Transporte de gás natural

 



Transporte de gás natural



• A remoção de gases ácidos e água é tipicamente
feita em torres absorvedoras (de contato)

• Demisters e separadores nunca são 100% eficientes 
e sofrem durante trips da planta
• Aumentos de fluxo, 

• Partidas e paradas

• Rampeamento de fluxo

• Problemas mecânicos

• Falhas operacionais

Torres absorvedoras



A especificação “padrão” de arraste de líquido
para separadores líquido-gás é de 0,1 US 
gal/MMSCF

• 379 ml/MMSCF ou 0.013 mL/m3 nas CNTP
• @ 70 Bar e o valor é de 0.94 mL/m3

• @ 15 m/s por um tubo de 8” é de 27.31 
mL/min

Separadores



Pressure 
(Bar)

Liquid Flow  
(mL/m3)

Liquid Flow 
(mL/min)

1 0.01 0.39

10 0.13 3.9

20 0.27 7.8

30 0.4 11.7

40 0.53 15.61

50 0.67 19.51

60 0.8 23.41

70 0.94 27.31

80 1.07 31.21

90 1.2 35.11
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• O arraste de líquido em processos

catalíticos para remoção de 

contaminantes, síntese e craqueamento

em leitos catalíticos pode ser desastroso

• O catalisador pode ser inativado, e até 

mesmo arrastado, levando a problemas à 

jusante no processo

Processos catalíticos



• Líquido se arrasta pelas paredes da tubulação
e se acumula no fundo

• Sistemas de amostragem são projetados para 
evitar e remover líquidos condensados

• Alguns líquidos podem passar sem serem
detectados, ou causarem danos ao analisador

• Analisadores de ponto de orvalho indicam a 
saturação do vapor, mas não do líquido
(arraste não significa que o gás está
saturado!)

Resumo



Arraste de líquidos pode custar à planta

• Danos permanentes à planta e 
equipamentos

• Corrosão a longo prazo (empoçamento)

• Danos às turbinas

• Inatividade operacional

• Perdas financeiras por ineficiência

• Erros em instrumentos de vazão

Resumo



• Uma ferramenta que permita visualizar e 
se antecipar a eventos de arraste de 
líquidos

• Um instrumento que suporte altas
pressões e possa operar em áreas
classificadas

• Um software que permita avaliar eventos
de risco e dê subsídios aos engenheiros
de processo

Um novo monitor on-line para dutos



• Processamento de imagem permite
a emissão de alarmes para alerta de 
início de contaminação

• Uma tomada de 2” ou 3” existente
pode ser usada

• Duplo bloqueio e purga dá acesso
fácil ao sensor em operação

• A instalação de topo faz com que a 
contaminação não chegue à janela
da camera, e permite a operação
mesmo durante pigging

Um novo monitor on-line para dutos



• Janelas de safira testadas a pressões > 700 
bar

• Classificação de área ATEX Zona 1

• Sistema de contenção secundário de pressão
para maior segurança

• Disco da janela tem 5 portas
• 1x para a câmera

• 4x para LED laser de iluminação

• Aquecimento do LED aumenta a temperatura da 
janela para evitar condensação

Um novo monitor on-line para dutos







Sistemas de monitoramento de dutos por vídeo permitem detectar eventos de:

• Arraste de líquidos (água e hidrocarbonetos!)

• Formação de hidratos

• Formação de espuma

Um novo monitor on-line para dutos



Sistema LineVu
High security upload





• Determinar e diagnosticar rapidamente a 
severidade da falha

• Obter o suporte remoto, se necessário

• Usar o video link para treinamentos e 
mentoring

• Diminuir o risco de paradas não-
programadas e danos às unidades

• Garantir a qualidade do gás suprido para os
consumidores/clientes

Vantagens do monitoramento por video

Com informações de qualidade e fiéis do estado interno da tubulação é possível:



UPSTREAM

1. Trat. Amina (entrada e saída)

2. Trat. Glicol (entrada e saída)

3. Detecção de hidratos

4. Detecção de espuma

5. Entrada da absorvedora de Hg

6. Entrada do Resfriamento

7. Entupimento e acúmulo de 
detritos em permutadores

8. Pontos de transferência de 
custódia

MIDSTREAM

1. Pontos de transferência de 
custódia

2. Entrada de 
compressors/turbinas

3. Indicação de gás úmido em
placas de orifício

4. Checagem do nível de tanques

5. Detecção do ponto de orvalho

DOWNSTREAM
1. Pontos de transferência de 

custódia
2. Prevenção de danos a 

catalisadores
3. Prevenção de danos à peneira

molecular
4. Vapor superaquecido
5. Entrada de fornos de pirólise
6. Butadieno off-spec
7. Formação de condensado em LNG
8. Pureza da carga
9. Contaminação em gás combustível
10.Entupimento e acúmulo de 

detritos em permutadores

Aplicações



• Tratamento por glicol (secagem) e amina (adoçamento) – alarmes se HC líquido entra no
sistema para prevenir espuma, e se TEG está presente no gás de saída

• Resfriamento – alarme se glicol ou amina entram no sistema, para evitar congelamento e
bloqueio.

• Compressão – alarme se o gás atinge o ponto de orvalho (água ou HC), rompimento de
selos

• Detecção de hidratos – dutos e UPGN

• Pontos de transferência de custódia – permite antecipação de problemas e permite
negociação de produto off-spec

• Indicação de gás úmido para placas de orifício – medições fiscais, prejudicadas, pela
presença de líquidos

Aplicações



• Detecção de espuma – diversos processos

• Entrada de leitos catalíticos – muitos catalisadores para gas não operam com líquido livre.

• Peneiras moleculares – leitos de secagem saturam rapidamente com líquido livre.

• Checagem do nível de tanques – dependendo do produto, monitoramento por video pode
ser usado para aplicações de segurança ou confirmação do nível

• Vapos superaquecido – detecção de arraste de condensado

• Entrada dos fornos de prólise – presença de água pode favorecer a formação de coque e
entupimentos dos filtros.

• Butadieno off-spec – detecção da formação de “pipocas” (popcorn butadiene)

Aplicações
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