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Uma das alternativas para melhorar a qualidade de ignição e redução nas emissões poluentes, 

causadas pelo uso do óleo diesel e querosene, é promover a hidrogenação dos compostos aromáticos 
presentes nesses combustíveis. 

As reações de hidrogenação dos compostos aromáticos apresentam uma particularidade em relação 
às demais que ocorrem nos processos de hidrotratamento - HDT, pois são reversíveis. Isso introduz uma 
complexidade adicional significativa na determinação das conversões dos aromáticos em função das condições 
operacionais.  

A grande maioria dos estudos sobre o processo de hidrogenação de aromáticos – HDA apresenta 
modelos simplificados que consideram somente as reações de hidrogenação desconsiderando as reações de 
desidrogenação. Normalmente, nos casos em que são consideradas as reações reversas de desidrogenação, 
os compostos aromáticos são considerados dentro de um único grupo, denominado de aromáticos totais. 

Neste trabalho foi elaborado um modelo para simular o processo de HDA e que inclui as reações de 
hidrogenação e desidrogenação. Os compostos presentes nos destilados médios foram distribuídos em 8 (oito) 
famílias. Os parâmetros cinéticos do processo foram determinados com o auxílio de um programa de 
estimação de parâmetros já consolidado e estabelecido. 

As estimativas fornecidas pelo modelo estão muito próximas às dos resultados experimentais 
considerando os mono, di, poliaromáticos e aromáticos totais. 

Com a metodologia desenvolvida pode-se obter a composição do produto a partir da composição da 
carga e das condições operacionais do processo (pressão parcial de hidrogênio, temperatura do sistema 
reacional e tempo espacial). 
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