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RESUMO: Na indústria do petróleo, o gás natural é um componente vital no suprimento de 

energia do mundo e uma importante fonte de muitos hidrocarbonetos. Com a crescente 

participação do gás natural na matriz energética no Brasil, o principal objetivo de seu uso tem 

sido o abastecimento de energia elétrica através da geração de energia térmica. No processo 

de produção atual, como em uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), o gás 

natural passa por diversas unidades de separação visando à produção de gás natural liquefeito 

e gás combustível. Este último deve ser especificado para atender as máquinas térmicas. No 

caso dos poços remotos, o processo de absorção dos componentes pesados visando o seu 

ajuste é uma alternativa para de aumentar a malha energética do país e/ou local. Atualmente, 

devido à elevada demanda por este gás processado, a pesquisa e o desenvolvimento de 

técnicas que visam o ajuste do gás natural são estudados. Métodos convencionais hoje 

empregados, como a absorção física, possuem bons resultados. O objetivo do trabalho é 

avaliar a remoção dos componentes pesados do gás natural. Nesta pesquisa foi utilizado como 

absorvente físico o álcool octílico. Foi estudada a influência dos parâmetros, como 

temperatura (5 e 40°C) e vazão (25 e 50 ml/min) sobre o processo de absorção em termos de 

capacidade de absorção, expresso pela quantidade absorvida; e em termos cinéticos, expresso 

pelo coeficiente de transferência de massa. Conforme esperado pela literatura, foi observado 

que a absorção das frações pesadas de hidrocarbonetos é favorecida em baixas temperaturas. 

Por outro lado, tanto a temperatura como a vazão favorece a transferência de massa, efeito 

cinético. A cinética de absorção de remoção dos componentes pesados foi acompanhada 

através de análise cromatográfica e os resultados experimentais mostraram elevado percentual 

de recuperação dos componentes pesados. Além disso, foi observado que o emprego de álcool 

octílico como agente absorvedor demonstrou ser viável o processo de separação. 

Palavras-chave: Absorção Física, Gás Natural, Compostos Pesados, Heptano, Álcool 

Octílico. 
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ABSTRACT: 

In the oil industry, natural gas is a vital component of the world energy supply and an 

important source of hydrocarbons. It is one of the cleanest, safest and most relevant of all 

energy sources, and helps to meet the world's growing demand for clean energy in the future. 

With the growing share of natural gas in the Brazil energy matrix, the main purpose of its use 

has been the supply of electricity by thermal power generation. In the current production 

process, as in a Natural Gas Processing Unit (NGPU), natural gas undergoes various 

separation units aimed at producing liquefied natural gas and fuel gas. The latter should be 

specified to meet the thermal machines specifications. In the case of remote wells, the process 

of absorption of heavy components aims the match of fuel gas application and thereby is an 

alternative to increase the energy matrix. Currently, due to the high demand for this raw gas, 

research and development techniques aimed at adjusting natural gas are studied. Conventional 

methods employed today, such as physical absorption, show good results. The objective of 

this dissertation is to evaluate the removal of heavy components of natural gas by absorption. 

In this research it was used as the absorbent octyl alcohol (1-octanol). The influence of 

temperature (5 and 40 °C) and flowrate (25 and 50 ml/min) on the absorption process was 

studied. Absorption capacity expressed by the amount absorbed and kinetic parameters, 

expressed by the mass transfer coefficient, were evaluated. As expected from the literature, it 

was observed that the absorption of heavy hydrocarbon fraction is favored by lowering the 

temperature. Moreover, both temperature and flowrate favors mass transfer (kinetic effect). 

The absorption kinetics for removal of heavy components was monitored by chromatographic 

analysis and the experimental results demonstrated a high percentage of recovery of heavy 

components. Furthermore, it was observed that the use of octyl alcohol as absorbent was 

feasible for the requested separation process. 

KEYWORDS: Physics Absorption, Natural Gas, Heavy Compounds, Heptane, Octyl 

Alcohol.  
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1. Introdução 

Na indústria do petróleo, o gás natural é um componente vital no suprimento de energia 

do mundo e uma importante fonte de muitos hidrocarbonetos, tais como o metano até o 

decano. É uma das mais limpas, mais segura e mais aplicável de todas as fontes de energia, e 

ajuda a conhecer a crescente demanda mundial por energia limpa no futuro. Com a crescente 

participação do gás natural na matriz energética no Brasil, o principal objetivo de seu uso é o 

abastecimento de energia elétrica através da geração de energia térmica. No processo de 

produção atual, como em uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), o gás 

natural passa por diversas unidades de separação visando à produção de gás natural liquefeito 

(GNL) e gás combustível (GC), este último sendo especificado para o atendimento de 

máquinas térmicas. 

Existem diversos métodos de tratamento para gases contaminados, tais como: adsorção 

física, peneiras moleculares, permeação em membranas, absorção física e absorção química. 

Porém, a absorção física apresenta-se como uma alternativa viável, pois demanda menor 

consumo de energia para a sua operação em relação às demais operações. 

A indústria petrolífera utiliza unidades complexas e de grande porte para a remoção de 

componentes pesados, como o turbo-expander. Essa unidade de processamento de gás utiliza 

da redução da pressão e da temperatura para promover a liquefação dos hidrocarbonetos. 

No caso dos poços remotos, o processo de absorção dos componentes pesados visando o 

ajuste do gás é uma alternativa para o aumento da malha energética do país e/ou local. 

Atualmente, devido à elevada demanda por este gás processado, a pesquisa e o 

desenvolvimento de técnicas que visam o ajuste do gás natural são estudados. Métodos 

convencionais hoje empregados, como a absorção física, possuem bons resultados. 

O objetivo da pesquisa é avaliar a remoção dos componentes pesados presentes no gás 

natural. Para o entendimento do trabalho, esta pesquisa está dividida em cinco capítulos. O 

capítulo 1 corresponde à introdução. No capítulo 2 são apresentados os aspectos teóricos que 

envolvem a pesquisa. Nela são discutidos os conceitos de gás natural, o princípio da 

transferência de massa e a absorção física, que é o tratamento sugerido a fim da sua 

especificação. Neste capítulo, também está incluída a lista de alguns trabalhos realizados com 

gás natural, absorção física e transferência de massa. Em seguida, no capítulo 3, é descrito a 

metodologia utilizada para a realização do trabalho e, no capítulo 4, mostra os resultados 

obtidos com os experimentos e suas respectivas discussões. As conclusões do trabalho 

correspondem ao capítulo 5. 
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1.1. Objetivo Geral 

Avaliar o desempenho do processo de absorção de compostos hidrocarbonetos pesados do 

gás natural através de um absorvente líquido, visando à especificação do índice de metano 

como combustível para motores industriais. 

Nesta pesquisa foi utilizado como absorvente físico o álcool octílico. Foi estudada a 

influência dos parâmetros, como temperatura (5 e 40°C) e vazão (25 e 50 ml/min) sobre o 

processo; assim como, foram calculados os coeficientes de transferência de massa em cada 

condição. A curva de absorção de remoção dos componentes pesados foi acompanhada 

através de análise cromatográfica em linha (tempo real) e os resultados experimentais 

mostraram elevado percentual de recuperação dos componentes pesados. Portanto, o emprego 

de álcool octílico como agente absorvedor torna viável o processo de separação. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o perfil de concentração do soluto em função do tempo de processo; 

 Avaliar o desempenho da remoção de soluto no processo em diferentes condições 

de temperatura e vazão; 

 Calcular o coeficiente de transferência de massa em cada condição de processo e 

avaliar a relação deste parâmetro com a temperatura e com a vazão de gás; 

 Propor um modelo empírico para descrever o fenômeno de absorção. 
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2. Aspectos Teóricos 

Neste capítulo são descritos os aspectos teóricos dos tópicos envolvidos no tema de 

absorção visando o tratamento do gás natural. 

2.1. Gás Natural 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos onde a composição abrange desde o 

metano até componentes superiores, como os decanos. É um combustível inodoro e de queima 

mais limpa que os demais combustíveis tradicionais. É utilizado para aquecimento, 

resfriamento, produção de eletricidade e outras aplicações industriais. Pode ser encontrado na 

forma não associado (livre) ou associado ao óleo em reservatórios naturais, contendo 

pequenas quantidades de contaminantes e diluentes (THOMAS, 2001; SOUZA, 2002; 

GOMES, 2007). 

O gás associado é geralmente produzido a baixas pressões, maximizando as produções de 

óleo e gás. Por estar associado ao óleo, este gás adquire frações mais pesadas de 

hidrocarbonetos que confere um maior peso molecular. Por sua vez, o gás não-associado 

possui, em sua mistura gasosa, teores elevados em componentes mais leves de 

hidrocarbonetos, mas pode ser que haja condensado devido ao processo de condensação 

retrógrada (GOMES, 2007). A Figura 2.1 mostra a representação de como fica depositado o 

gás associado e o não associado no subsolo. 

 

Figura 2.1 – Representação do gás associado e do gás não associado. 

 

Fonte: LOPES, 2003. 
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A partir da Tabela 2.1 é possível observar as faixas de composição dos gases extraídos a 

partir de reservatórios de gás natural (gás não-associado), a partir de reservatórios de óleo (gás 

associado), e a composição típica do gás de Guamaré/RN após a remoção das espécies 

pesadas. 

 

Tabela 2.1 – Composição do gás natural em porcentagem molar. 

Componentes Gás não-associado Gás associado Gás processado 

Nitrogênio 

Dióxido de carbono 

Gás sulfídrico 

Hélio 

Metano 

Etano 

Propano 

Butanos 

Pentanos 

Hexanos 

Heptanos + 

traços – 15% 

traços – 5% 

traços – 3% 

traços – 5% 

70 – 98% 

1 – 10% 

traços – 5% 

traços – 2% 

traços – 1% 

traços – 0,5% 

traços – 0,5% 

traços – 10% 

traços – 4% 

traços – 6% 

Não 

45 – 92% 

4 – 21% 

1 – 15% 

0,5 – 2% 

traços – 3% 

traços – 2% 

traços – 1,5% 

1,35% 

1,25% 

Não 

Não 

86,18% 

9,51% 

1,01% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Fonte: THOMAS, 2001; GOMES, 2007. 

 

2.1.1. Regulamentação 

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) através da Portaria n° 64, de 08 de Abril de 2001, 

aprova o Regulamento Técnico ANP n° 3/2001 que estabelece a especificação do gás natural, 

de origem nacional ou importada, a ser comercializado no país. Para efeito deste Regulamento 

Técnico, define-se o gás natural como um gás combustível processado que consiste em uma 

mistura de hidrocarbonetos, principalmente metano, etano, propano e hidrocarbonetos mais 

pesados em quantidades menores. 

A etapa de processamento do gás permite reduzir a concentração de componentes 

corrosivos (inorgânicos e água) e dos hidrocarbonetos pesados. A Tabela 2.2 mostra as 

especificações para o gás natural. 
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Tabela 2.2 – Especificação do gás natural
(1)(2)

. 

Característica Unidade Limite Método 

  Norte
(5) 

Nordeste 
Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste 
ASTM ISO 

Poder calorífico 

superior
(3) 

kJ/m³ 

kWh/m³ 

36.600 a 

41.200 

10,17 a 

11,44 

38.100 a 46.000 

10,58 a 12,78 
D 3588 6976 

Índice de Wobbe
(4) 

kJ/m³ 
40.800 a 

47.300 
49.600 a 56.000 - 6976 

Metano, mín. %vol. 68,0 86,0 D 1945 6974 

Etano, máx. %vol. 12,0 10,0   

Propano, máx. %vol. 3,0   

Butano e mais 

pesados, máx. 
%vol. 1,5   

Oxigênio, máx. %vol. 0,8 0,5   

Hidrogênio %vol. Anotar   

Inertes (N2 + O2), 

máx. 
%vol. 18,0 5,0 4,0   

Nitrogênio, máx. %vol. - 2,0   

Enxofre Total, 

máx. 
mg/m³ 70 D 5504 6326-5 

Gás Sulfídrico 

(H2S), máx. 
mg/m³ 10,0 15,0 10,0 D 5504 6326-3 

Ponto de orvalho 

de água a 1atm, 

máx. 

°C -39 -39 -45 D 5454 - 

Hidrocarbonetos 

líquidos 
mg/m³ Anotar - 6570 

Observações da Tabela 2.2: 

(1) O gás natural deve estar tecnicamente isento, ou seja, não haver traços visíveis de 

partículas sólidas e partículas líquidas. 
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(2) Limites especificados são valores referidos a 273,15K (0ºC) e 101,325 kPa (1atm) em 

base seca, exceto ponto de orvalho. 

(3) O poder calorífico de referência de substância pura empregado neste Regulamento 

Técnico encontra-se sob condições de temperatura e pressão equivalentes a 273,15K, 

101,325kPa, respectivamente em base seca. 

(4) O índice de Wobbe é calculado empregando o Poder Calorífico Superior em base 

seca. Quando o método ASTM D 3588 for aplicado para a obtenção do Poder Calorífico 

Superior, o índice de Wobbe deverá ser determinado pela fórmula constante do Regulamento 

Técnico. 

(5) Os limites para a região Norte se destinam à diversas aplicações exceto veicular e para 

esse uso específico devem ser atendidos os limites equivalentes à região Nordeste. 

 

2.2. Absorção 

A absorção gasosa é uma operação na qual uma mistura gasosa entra em contato com um 

líquido, a fim de dissolver de maneira seletiva um ou mais componentes do gás e obter uma 

solução destes em um líquido. No processo de absorção, as moléculas do gás são transferidas 

da fase gasosa para a fase líquida, sendo que o movimento na direção inversa, ou seja, da fase 

líquida para a fase gasosa, é conhecido por dessorção. Os processos de absorção podem ser 

divididos em monocomponentes, onde apenas uma substância sofre o processo de absorção, e 

processos multicomponentes, onde mais de uma substância sofre este processo. Uma vez 

atingido o equilíbrio, não há mais transferência efetiva de massa. A rapidez com o qual se 

dissolve um componente gasoso de uma mistura em um líquido absorvente depende do desvio 

do equilíbrio entre as fases gás/líquido. Portanto, é necessário considerar as características do 

equilíbrio entre as fases (TREYBAL, 1980). 

O processo de absorção pode ser subdividido em: absorção física ou absorção química. 

Na absorção física, o soluto não interage quimicamente com o solvente; assim, o solvente 

pode ser recuperado e reutilizado retornando ao processo (TREYBAL, 1980). Na absorção 

química, o soluto interage quimicamente com o solvente. Este tipo de absorção é usado para 

obter a remoção completa de um soluto a partir da mistura gasosa. A reação entre o soluto 

absorvido e o líquido absorvente na fase líquida reduz a pressão parcial de equilíbrio do 

soluto, aumentando a força motriz da transferência de massa (McCABE, 2005). Portanto, 

quando o componente é absorvido, uma fração deste não fica acumulada no líquido, como 

acontece em uma absorção física. Essas reações reduzem a concentração local do soluto, 
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contribuindo para o aumento do gradiente de concentração na fase líquida e consequente 

aumento de transferência de massa (SILVA FILHO, 2013). 

A absorção física de um gás num líquido usualmente aumenta com a diminuição da 

temperatura e com o aumento da pressão. Uma abordagem para descrever essa dependência 

seria a lei de Henry, representada pela Equação 01 (POLING, 2000). 

 

    
     

 (01) 

Onde, 

   
: Pressão parcial do componente A; 

 : Constante de Henry; 

   
: Concentração do soluto A na fase líquida. 

 

2.2.1. Mecanismo que governa o processo de absorção 

 

A teoria de transferência de massa proposto por Whitman (1923), a teoria do duplo filme, 

é o modelo mais aceito para modelar sistemas gás/líquido. Tal modelo sugere que quando 

duas fases, líquida e gasosa, entram em contato geram: 

 

 No lado do gás, uma resistência do gás, KG, e; 

 No lado do líquido, uma resistência do líquido, KL. 

 

Essas resistências dependem do tamanho do filme que depende da alta ou baixa vazão 

volumétrica. Tais resistências podem ser minimizadas ajustando a vazão volumétrica que 

permeará sobre o filme. 

A teoria do duplo filme pressupõe a presença de três estágios fundamentais: 

 

 Transferência de massa do soluto no seio da fase gasosa até a interface; 

 Transferência de massa do soluto através da interface gás/líquido, e; 

 Transferência de massa do soluto da interface até o seio da fase líquida. 
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O mecanismo de difusão proposto por Whitman (1923) é mostrado na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 – Teoria do duplo filme. 

 

Fonte: COULSON, 1999. 

 

Onde, 

     
: Concentração do soluto A no seio da fase gasosa; 

     
: Concentração do soluto A no seio da fase líquida; 

     
: Concentração do soluto A na fase gasosa na interface gás/líquido; 

     
: Concentração do soluto A na fase líquida na interface gás/líquido; 

  : Espessura da camada do filme gasoso; 

  : Espessura da camada do filme líquido. 

 

2.3. Transferência de Massa 

Um grupo de operações unitárias para separação de mistura de componentes é baseado na 

transferência de matéria a partir de uma fase homogênea para outra. Ao contrário de 

separações puramente mecânicas, estes métodos utilizam diferenças de pressão de vapor, 

solubilidade ou difusividade. A força motriz para a transferência de massa é a diferença de 

concentração. Estes métodos, abrangidos pelo termo de operações de transferência de massa, 

incluem técnicas como destilação, desumidificação, adsorção, extração líquida, cristalização, 

lixiviação, separação por membranas, absorção gasosa, dentre outros. Estes processos de 
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transferência de massa podem ser modelados por dois métodos diferentes; um baseado na taxa 

de difusão e, outro usando os conceitos de estágios de equilíbrio (McCABE, 2005). 

 

2.3.1. Equação de transferência de massa 

A taxa na qual a massa de alguma espécie entra em um volume de controle, menos a taxa 

na qual a massa dessa espécie deixa o volume de controle, mais a taxa na qual a massa da 

espécie é gerada no interior do volume de controle, tem que ser igual à taxa de acúmulo da 

espécie no interior do volume de controle (INCROPERA et al., 2008). 

A equação de transferência de massa é expressa pela Equação 02. 
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           ]

 
 
 
 

 (02) 

 

A taxa de A que entra no volume de controle é dada por: 

Para o eixo x: 

     
       (03) 

Para o eixo y: 

     
       (04) 

Para o eixo z: 

     
       (05) 

 

A taxa de A que deixa o volume de controle é dada por: 

Para o eixo x: 

     
       

     
      

  
   (06) 

Para o eixo y: 

     
       

     
      

  
   (07) 
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Para o eixo z: 

     
       

     
      

  
   (08) 

 

A taxa de A que é reagido ou consumido é dada por: 

          (09) 

 

A taxa de acúmulo de A no volume de controle é dada por: 

 
   

  
       (10) 

 

Substituindo cada termo na Equação 02 e dividindo por dxdydz, temos: 

  
     

  

  
 

     
  

  
 

     
  

  
    

   

  
 (11) 

 

A Equação 11 pode ser escrita da seguinte forma: 

      
      

   

  
 (12) 

 

A Equação 12 está escrita na forma de unidades mássicas. Em unidades molares, a 

equação torna-se em: 

          
   

  
 (13) 

 

Na ausência de reação química, absorção física, a equação de transferência de massa 

resulta: 

       
   

  
 (14) 
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2.3.2. Parâmetros de transferência de massa 

Nesta seção abordaremos os parâmetros de transferência de massa como a taxa de 

transferência, os coeficientes de transferência de massa nas fases gasosa e líquida e, também, 

a resistência à transferência de massa. 

 

A taxa de transferência de massa é dada pelas equações: 

 

No lado do gás:       (      
) (15) 

 

No lado do líquido:       (   
   ) (16) 

 

Assumindo a condição de estado estacionário, ou seja, que a transferência de massa 

através do filme gasoso é a mesma que no filme líquido, podem-se igualar as Equações (15) e 

(16). Tornando-se assim: 

 

      (      
)    (   

   ) (17) 

 

Onde, 

       : Coeficientes individuais de transferência de massa das fases líquida e gasosa, 

respectivamente. 

 

Sabendo que a relação entre a concentração do soluto na fase gasosa e a concentração do 

soluto na fase líquida é dada pela lei de Henry, Equacão 01, para baixas concentrações, pode-

se escrever: 

 

Na interface:    
      

 (18) 

 

Onde, 

   
: Concentração do soluto na fase gasosa na interface gás/líquido; 

   
: Concentração do soluto na fase líquida na interface gás/líquido; 
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De forma análoga às Equações 15 e 16, podem-se escrever as equações da taxa de 

absorção para as fases gasosa e líquida. 

 

No lado do gás:       (     
 ) (19) 

 

No lado do líquido:       (  
    ) (20) 

 

Onde, 

       : Coeficientes globais de transferência de massa relativos à fase gasosa e à fase 

líquida, respectivamente. 

 

Assim como na Equação 18, a relação entre as fases gasosa e líquida no seio das fases é 

dada pela Equação 21. 

Entre fases (seio):   
       (21) 

 

  
 : Concentração do soluto na fase gasosa de equilíbrio; 

  : Concentração do soluto na fase líquida de equilíbrio. 

 

Os coeficientes globais de transferência de massa incluem as resistências de difusão 

individuais em ambas as fases. O coeficiente global é obtido a partir da combinação das 

Equações 17, 18 e 21. As Equações 22 e 23 mostram a dependência do coeficiente global de 

transferência com os coeficientes individuais de transferência de massa. 

 

    
 

 

  
 

 

  

 (22) 

 

    
 

 

    
 

 

  

 (23) 

 

A inversão dos coeficientes globais de transferência de massa resulta nas resistências 

globais de transferência. Assim, 
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 (24) 

 

 
 

  
 

 

    
 

 

  
 (25) 

 

2.4. Estado da Arte 

2.4.1. Equilíbrio de Fases 

Em 2010, Pereda et. al. apresentaram uma revisão de literatura do modelo de contribuição 

de grupos em associação à equação de estado com o objetivo de ampliar e melhorar a previsão 

do comportamento termodinâmico de sistemas contendo água, álcoois e hidrocarbonetos. 

Como resultado deste trabalho, o modelo é capaz de prever os equilíbrios líquido-vapor e 

líquido-líquido, assim como, os coeficientes de atividade em diluição infinita usando um 

único conjunto de parâmetros. No caso de misturas entre água e hidrocarbonetos, o modelo dá 

qualitativamente bons resultados. Já para os outros sistemas estudados a precisão não é 

semelhante. 

Villiers, Schwarz e Burger, em 2011, estudaram as equações de estado robustas (CPA) 

estendidas a partir de teorias dipolares de Jog e Chapman (CPA-JC) e Gross e Vrabec (CPA-

GV) para a previsão de dados de equilíbrio líquido-vapor para misturas binárias entre álcoois, 

cetonas, aldeídos, éter e ésteres com n-alcanos. Cada modelo requer quatro parâmetros do 

modelo de componente puro para componentes polares não-associados e seis parâmetros para 

associar compostos. Para os dois modelos (CPA-JC e CPA-GV) comparados ao normal, 

foram obtidas melhorias nas previsões de equilíbrio líquido-vapor dos sistemas de compostos 

polares/n-alcanos e polar/polar. Embora as melhorias sejam menos pronunciadas para o 

sistema polar/n-alcanos, elas são, ainda assim, significativas, indicando que é vantajoso 

incluir um termo dipolar na equação de estado. 

Kontogeorgis et. al. (2013) estudaram a previsão do equilíbrio de fases líquido/vapor e a 

velocidade do som em sistemas binários de 1-alcanóis e alcanos normais através de uma 

equação de estado simplificada (PC-SAFT) com a determinação dos parâmetros individuais 

dos componentes em diferentes modos. Nenhum parâmetro de interação binária é utilizado. 

Os resultados mostraram uma média dos desvios absolutos de 6,1% para a pressão de 

saturação para o intervalo de temperatura de 273 a 493 K, e 1,7% para a velocidade do som à 
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temperatura compreendida entre 293 e 318 K e pressões de até 120 MPa.  Com a introdução 

das novas constantes universais à equação de estado, o modelo melhorou significativamente a 

descrição qualitativa e quantitativamente da velocidade do som, enquanto que os resultados 

mantiveram comparáveis para o equilíbrio-líquido-vapor das misturas binárias investigadas.  

 

2.4.2. Transferência de Massa 

Cents, Brilman e Versteeg, em 2001, estudaram um sistema de absorção gasosa em um 

sistema gás-líquido-líquido. Neste trabalho, eles determinaram o coeficiente de transferência 

de massa da fase líquida e a área interfacial gás-líquido em um sistema de absorção/reação de 

CO2 em solução tampão de K2CO3/KHCO3. Tolueno, n-dodecano, n-heptano e 1-octanol 

foram utilizados como fase dispersa. Os resultados mostraram que a fase dispersa adicionada 

à solução tampão, como o dodecano e o heptano, não melhoraram a transferência de massa. 

No entanto, a adição de tolueno e 1-octanol causou um aumento da transferência de massa. 

Em 2005, Yeh et. al. estudaram o processo de absorção do dióxido de carbono em reator 

semi-batelada. O estudo comparou a capacidade de transferência do dióxido de carbono numa 

solução aquosa de amônia e de monoetanolamina (MEA), assim como as exigências 

energéticas para a circulação dos absorventes e a regeneração deles. Os resultados mostraram 

que a capacidade de absorção de CO2 em solução aquosa de amônia foi de 0,07 grama de CO2 

por grama de solução de amônia circulada, em comparação com 0,036 grama de CO2 por 

grama de solução de MEA. A exigência energética para a circulação da solução de amônia é 

50% da energia exigida pela MEA para o mesmo peso de CO2 transportado. Outra 

comparação observada foi que, a energia requerida para a regeneração do solvente aquoso é 

substancialmente menor comparado à solução de monoetanolamina, para soluções ricas em 

CO2. 

Também em 2005, Gómez-Díaz e Navaza tentaram caracterizar os processos de 

transferência de massa em relação à fase absorvente, utilizando misturas binárias como fase 

líquida. A fase absorvente tinha, em cada caso, diferentes relações binárias entre 

dodecano/heptano e dodecano/octano. Primeiramente, este trabalho estudou o processo de 

absorção em fase líquida pura através da avaliação e caracterização das variáveis 

operacionais. Os efeitos produzidos pela composição da mistura (    ), velocidade de 

agitação (50 e 450 rpm) em vazão de gás constante (75 L.h
-1

) sobre o processo de 

transferência de massa também foram estudados. Os resultados mostraram que quanto maior a 

agitação da fase líquida, menos tempo é necessário para atingir a saturação da fase líquida. 
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Também foi observado que a transferência de massa aumentou para todos os absorventes 

puros (heptano, octano e dodecano) quando a velocidade de agitação e a vazão de gás foram 

aumentadas. Os efeitos produzidos pelas variáveis operacionais em absorção em misturas 

binárias foram similares ao processo de absorção em absorvente puro. 

Kou et. al. (2006) estudaram o armazenamento de metano por absorção em líquidos não 

voláteis, fazendo substituição aos líquidos orgânicos voláteis. Os ensaios foram realizados em 

vários líquidos iônicos, modificando-os através do ajuste de sua polaridade. Este tipo de 

absorvente apresenta-se de forma positiva a processos de absorção, pois tem como pontos 

fortes: baixo ponto de fusão, reciclável, energeticamente eficiente, de baixo custo e acreditado 

a abrir novas rotas para o armazenamento de metano. Os resultados mostraram que o ajuste da 

polaridade do líquido iônico pode favorecer a absorção do metano. O absorvente que 

apresentou melhor resultado, também foi o que apresentou menor polaridade em relação aos 

demais.  Para o processo de absorção em condições de 4 MPa a 30 °C e tempo de agitação de 

5 horas, mesmo quando comparado a um solvente não polar, CCl4, o líquido iônico mais 

promissor apresentou uma solubilidade de 27% molar de metano, enquanto que o CCl4 

apresentou uma solubilidade em CH4 de apenas 5%. 

Yoon et. al. (2014) estudaram o processo de absorção em misturas de álcool e 

alcanolamina. Neste trabalho, foram estudadas várias concentrações de monoetanolamina e 

dietanolamina em álcool (1-heptanol, 1-octanol e isooctanol), utilizadas como solução 

absorvente do dióxido de carbono. As capacidades de absorção foram investigadas usando um 

reator semi-batelada a 313 K. Os resultados mostraram que as misturas absorventes com 

baixas concentrações de aminas apresentam inclinações mais íngremes que absorventes com 

altas concentrações de amina e que os coeficientes de transferência de massa aumentam com 

o aumento da concentração de aminas e a pressão parcial do CO2. 

 

2.4.3. Absorção 

Dados sobre alguns estudos realizados na área de absorção de gases podem ser elencados 

como se seguem. 

Em 2004, Magalhães et. al. estudaram e avaliaram um sistema de absorção de CO2 

contido em biogás - mistura de metano e dióxido de carbono - utilizando água como líquido 

absorvente. No presente trabalho, realizaram-se experimentos à temperatura constante (25°C) 

que objetiva determinar os fatores que influenciam o processo de absorção (vazão de biogás e 

pressão interna da coluna), a eficiência do processo e as propriedades finais do biogás. Os 
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resultados mostraram que, para uma vazão constante de biogás, a absorção aumenta quando a 

pressão de operação é aumentada; e, mantendo-se constante a pressão da coluna, o poder de 

absorção aumenta quando a vazão de biogás é reduzida. Os resultados também mostram que 

para a concentração inicial de CO2 de 33%, houve uma redução de aproximadamente 55% em 

massa do contaminante, o que representou um aumento de 57% no poder calorífico por 

unidade de massa e a redução da porcentagem de CO2 do biogás tratado para 15%. 

A determinação da taxa de absorção e da capacidade de absorção de CO2 em líquidos 

iônicos à pressão atmosférica por análise termogravimétrica foi estudada por Chen et. al. 

(2011). Para o estudo, a absorção foi avaliada em 11 líquidos iônicos variando o comprimento 

da cadeia de alquila através do arranjo dos seus íons catiônicos ou aniônicos. Os líquidos 

iônicos foram preparados em um aparelho termogravimétrico, onde a remoção de impurezas 

ocorreu em temperatura de até 50°C para evitar inesperadas degradações térmicas. Após a 

preparação do absorvente, este é posto a uma atmosfera de CO2 para controlar o processo de 

absorção. A capacidade de absorção, a taxa de absorção inicial (10 minutos) e o grau de 

dificuldade de atingir o equilíbrio de fases foram propostos como parâmetros padrões para 

avaliar o potencial do líquido iônico. Os resultados mostraram que os líquidos iônicos com a 

maior capacidade de absorção geralmente tem uma faixa de absorção inicial mais elevada. 

Outro resultado importante, líquidos iônicos com ânios acetato ([Ac]) tem uma vantagem em 

capacidade de absorção, na taxa de absorção inicial e o grau de dificuldade de atingir o 

equilíbrio sobre outros líquidos iônicos. Esses resultados indicam que os líquidos iônicos 

baseados em íons acetato são promissores na remoção do CO2. 

Tan et. al. (2012) estudaram, através de uma revisão de literatura, os fatores que afetam a 

eficiência de absorção de CO2 em colunas empacotadas. O trabalho está baseado em um 

estudo aprofundado numa série de artigos que investigam a eficácia do processo em colunas 

de recheio. Neste trabalho, os parâmetros de processo (vazão, temperatura e pressão), a 

variável do gás a ser tratado (pressão parcial do gás) e do fluido absorvente (temperatura do 

absorvente e vazão), por exemplo, são discutidos e avaliados.  

Gimeno et al. (2013) estudaram a captura do CO2 pós-combustão em líquidos iônicos. 

Este trabalho investiga a cinética de absorção em diferentes temperaturas. Uma grande 

variedade de líquidos iônicos puros foi testada, e dentre os absorventes selecionados, uma 

faixa de pressões entre a pressão atmosférica e 2000 kPa à temperatura ambiente. A 

capacidade de absorção de [bmin][Ac] e [bmin][Phen] a 100 kPa são próximos aos obtidos a 

pressões mais elevadas, o que sugere dois regimes de solvatação. A cinética de absorção foi 
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significativamente afetada pela temperatura, sendo que a faixa ótima está compreendida entre 

323,15 e 348,15 K. 

 Gui et. al. (2013) estudaram o equilíbrio de fases líquido-vapor do CO2 em solventes 

físicos em uma faixa de temperatura – 285,19 a 313,26 K. Nos experimentos foram usados 

três solventes físicos: éter dimetil polietilenoglicol, octametil ciclotetrasiloxane e succinato de 

dietilo. Os experimentos foram realizados pelo método de volume constante onde o CO2 foi 

permeado no interior do absorvente, e a temperatura do sistema foi controlada por um tipo de 

revestimento aquecido. Quando o sistema atingiu o estado de equilíbrio, a temperatura e a 

pressão foram constantes por um longo período. Os resultados mostraram que a solubilidade 

do CO2 diminui com o incremento da temperatura em todos os sistemas binários (CO2 + éter 

dimetil polietilenoglicol; CO2 + octametil ciclotetrasiloxane; CO2 + succinato de dietilo), o 

que indica que o processo de absorção para estes solventes é do tipo físico. 

Em 2013, Silva Filho estudou o processo de absorção de H2S em leito estagnado. Nos 

experimentos foram usados como líquido absorvente: H2O, NaOH, KMnO4, CuSO4, MnSO4, 

FeCl3, ZnCl2 e K2CrO4. O sistema de remoção de sulfeto de hidrogênio foi condicionado a 

temperatura de 30°C, pH na faixa de 5 a 6 e vazão de alimentação de gás que variou de 2,5 a 

4,0 ml/min. Nos ensaios de absorção física, utilizando água como solvente foi estudado a 

influência da vazão sobre coeficiente global de transferência de massa. Os resultados 

mostraram que o aumento da vazão da fase gasosa aumenta o coeficiente de transferência de 

massa na fase líquida e na fase gasosa, assim como, menos tempo é necessário para atingir a 

saturação do leito. Observou-se também que na absorção física à temperatura constante que a 

concentração máxima na fase líquida, ou seja, a concentração de saturação do leito foi 

idêntica e independente da vazão de gás. Nos ensaios de absorção química, as soluções 

absorventes de ZnCl2, K2CrO4 e MnSO4 foram excluídos do estudo a partir de observações de 

que estes solventes não evidenciaram a presença de reação química com o soluto, H2S, dentro 

da faixa de pH estudado. Para todos os solventes químicos, foi observado que quanto maior a 

vazão de gás mais rapidamente ocorre a transferência de massa do soluto entre as fases. 

Entretanto, a massa total de H2S contido na solução líquida é a mesma para diferentes vazões. 

Outro resultado observado foi que mantendo constante a concentração do solvente químico, o 

tempo de saturação do absorvente reduziu para maior vazão e que, para os mesmos valores de 

vazão, o tempo de saturação foi a menor para baixos valores de concentração do solvente. 

Através desse estudo bibliográfico, podem-se verificar as influências de parâmetros como 

vazão e temperatura sobre o processo de absorção física, mas também verificamos que tanto a 

vazão de gás, temperatura do absorvente, pressão da coluna absorvedora e concentração 
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inicial do soluto na fase gasosa (pressão parcial) influenciam os coeficientes de transferência 

de massa. Muitos são os fatores que podem afetar o processo de absorção, porém neste 

trabalho, será estudado o comportamento do processo de absorção física quando a vazão e a 

temperatura do solvente são modificadas. 
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3. Metodologia Experimental 

O presente trabalho objetiva estudar o processo de absorção dos componentes pesados do 

gás natural, contidos numa corrente gasosa sintética, através de uma fase líquida, o álcool 

octílico. Nesta fase experimental do projeto foi realizada uma série de experimentos, onde o 

processo de transferência de massa para a fase líquida e a cinética de absorção são analisados. 

Este capítulo é dedicado à descrição dos materiais, métodos e equipamentos empregados na 

realização dos experimentos. 

 

3.1. Materiais e Reagentes 

Para desenvolver o trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos e reagentes 

químicos. 

 Álcool Octílico 99% (VETEC); 

 Cilindro de gás padrão de gás natural 92,6% de CH4 (LINDE); 

 Cilindro de gás padrão de gás natural 77,1% de CH4 (LINDE); 

 Heptano P.A. 99% (NEON); 

 Banho termostático, Thermo NESLA (Modelo RTE7); 

 Cilindro de gás sintético (8,5 m³); 

 Cromatógrafo Thermo Scientific (Modelo Trace CG Ultra); 

 Fluxímetro da Humonics com precisão de 1L/min (Modelo ADM1000); 

 Linhas e conexões em geral; 

 Recheio da célula de absorção (esferas de vidro); 

 Válvula micrométrica; 

 Válvula reguladora de pressão com manômetro específica para gás natural; 

 Termômetro digital Instrutherm com precisão de 0,01°C (Modelo THR-080); 

 Célula de absorção (30 ml); 

 Vidraria em geral; 
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3.2. Seleção do Absorvente 

No processo de absorção, a seleção de um solvente é de suma importância para a remoção 

e seleção dos componentes de interesse. Se o objetivo do processo é produzir uma solução 

específica o solvente deverá ser selecionado pela natureza do produto. No entanto, se o 

propósito é eliminar algum componente do gás, há possibilidades para eleger o solvente 

líquido (TREYBAL, 1980). 

 

A seleção do absorvente deve levar em consideração alguns aspectos importantes: 

 Apresentar elevada solubilidade com o soluto gasoso; 

 Apresentar baixa pressão de vapor ou volatilidade 

 Não deve ser tóxico; 

 Não inflamável; 

 Quimicamente estável; 

 Baixo ponto de fusão; 

 Deve ser barato, para que a sua reposição seja economicamente viável. 

 

Gomes (2007) descreve que no sistema absortivo de hidrocarbonetos, o número de 

carbonos compatíveis com o absorbato (tamanho da cadeia molecular), a afinidade química 

entre o solvente e o soluto e a natureza química que favoreça a dessorção são alguns pontos 

principais para a realização do processo. 

O solvente escolhido para o processo de absorção foi o álcool octílico (1-octanol). Dentre 

os fatores citados, os que se incluem ao solvente escolhido são: baixo ponto de fusão, elevada 

solubilidade com o soluto em estudo e a natureza química que favorece a dessorção. 

Além disso, a função álcool apresenta uma menor temperatura de regeneração em relação 

às outras funções orgânicas de oito carbonos (hidrocarboneto, éter e éster) o que aponta um 

menor consumo energético e menor investimento em dimensionamento de equipamentos 

(GOMES, 2007). 
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3.3. Experimentos de Absorção 

Na absorção, o gás sintético é borbulhado na coluna, utilizando como enchimento esferas 

de vidro e 1-octanol como líquido absorvente. Os componentes pesados do gás são 

transferidos à fase líquida devido à diferença de potencial químico. O processo é monitorado 

através da caracterização do gás que sai da coluna absorvedora. 

 

3.3.1. A célula de absorção 

A coluna de absorção utilizada para os ensaios é um tubo de vidro de, aproximadamente, 

30 ml (Figura 3.1). Esta célula de absorção possui 150 mm de altura e diâmetros interno e 

externo de 15 mm e 19 mm, respectivamente. Com o objetivo de aumentar a superfície de 

contato gás/líquido foram utilizados esferas de vidro de 4 mm de diâmetro. 

É importante saber que o recheio deve propiciar um bom contato entre as fases dentro da 

célula de absorção, promovendo uma melhor remoção do soluto pelo solvente (SONG, 2001; 

LOPES, 2003). 

Figura 3.1 – Célula de absorção. 

 

 

3.3.2. Aparato experimental 

 A Figura 3.2 apresenta o aparato utilizado no estudo da absorção dos componentes 

pesados do gás natural no absorvente líquido. 
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O sistema consiste em um cilindro contendo o gás sintético que é interligado à célula de 

absorção, e este interligado ao cromatógrafo gasoso. O cromatógrafo gasoso está instalado em 

linha, onde são acompanhadas as leituras em tempo real da corrente gasosa na saída da célula 

de absorção, ou seja, após a troca de massa com o absorvente. A célula de absorção é imerso 

em um banho termostático, o qual irá controlar a temperatura desejada para a realização do 

ensaio. Após o ajuste da temperatura do sistema, da pressão de operação e do intervalo de 

amostragem (20 min), o gás natural sintético percorre a linha de processo passando pela célula 

de absorção onde o contato do gás e do líquido absorvente (1-octanol) é realizado. 

 

Figura 3.2 – Ilustração do aparato experimental do sistema de coleta e análise de gás. (1) 

cilindro de gás sintético; (2) válvula reguladora; (3) banho termostático; (4) célula de 

absorção; (5) válvula três vias; (6) cromatógrafo gasoso; (7) fluxímetro; (8) exaustor e (9) 

linhas de gás. 

 

 

3.4. Preparo do gás sintético 

Inicialmente o cilindro para o preparo do gás sintético é limpo e purgado a partir de um 

vácuo. Em seguida, através de um septo de silicone, é injetado o contaminante pesado ao 

cilindro, onde há predominância dos isômeros do heptano. Por último, o metano é injetado 

sob alta pressão até que seja atingida a pressão de 15,80 atm. 

A Figura 3.3 esquematiza o procedimento de contaminação do gás sintético. 
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Figura 3.3 – Procedimento para preparo do gás sintético: (a) Injeção de componentes 

pesados e (b) Diluição com metano puro. (1) válvula de abertura do cilindro de gás sintético, 

(2) válvula três vias; (3) bomba de vácuo; (4) seringa; (5) cilindro de gás sintético; (6) cilindro 

de metano puro a alta pressão; (7) válvula reguladora e (8) válvula do cilindro de metano 

puro. 

  

 (a) (b) 

 

Procedimento: 

(I) Abre-se a válvula (1); 

(II) Abre-se a válvula de três vias (2) para realizar o vácuo (3); 

(III) Depois de efetivada a purga do cilindro (5), fecha-se a válvula (1); 

(IV) Abertura da válvula (2) para a injeção de contaminantes pesados através da seringa 

(4) por intermédio de um septo de silicone; 

(V) Abertura da válvula (1) para a contaminação no cilindro (5) e, em seguida, fecha-se a 

válvula (1); 

(V) Retirar (2), (3) e (4) e instalar o cilindro de metano puro (6); 

(VI) Com a válvula reguladora (7) fechada, abrir a válvula (8); 

(VII) Ajustar a pressão de saída do cilindro (6) em 15,80 atm abrindo lentamente a 

válvula reguladora (7); 

(VIII) Abre-se a válvula (1) até atingir a pressão desejada do cilindro de gás sintético. 
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3.5. Caracterização das amostras 

A composição da fase gasosa foi determinada por cromatografia gasosa acoplada aos 

detectores TCD e FID. 

Os experimentos de absorção e as análises de cromatografia gasosa foram realizados no 

Laboratório de Qualidade do Gás (LQG) do Centro de Tecnologia do Gás e Energias 

Renováveis (CTGAS-ER), localizados em Natal/RN. 

A caracterização das amostras de gás foi realizada com intervalos de tempo pré-

determinados de 20 min, como sendo o tempo de retenção mínimo entre as amostras na 

coluna cromatográfica, utilizando um detector de hidrocarbonetos alifáticos e inorgânicos do 

tipo TCD – detector de condutividade térmica - para hidrocarbonetos como CH4 e C2H6 e 

compostos como CO2, O2 e N2; e um detector de hidrocarbonetos alifáticos e ramificados do 

tipo FID – detector por ionização de chama - para os hidrocarbonetos como C3H8 até o 

C10H22. 

 

3.6. Caracterização do sistema 

Nos ensaios experimentais, os gases pesados detectados compreendem a faixa do propano 

até os decanos. Porém, a região onde a concentração de pesados é mais relevante está situada 

entre os hidrocarbonetos C6 a C8. Nonanos e decanos são detectados ao longo do processo, 

porém são descartados das análises devido à baixa fração molar em relação ao gás base (CH4). 

Na Tabela 3.1 estão relacionados os principais componentes presentes no gás natural sintético 

que servirão como base da caracterização do sistema e avaliação do processo de absorção. 

 

Tabela 3.1 – Componentes chave analisados no gás sintético. 

Componentes 

n-C6H14 (n-hexano) 

n-C7H16 (n-heptano) 

C7H16 (isômeros) 

C8H18 (isômeros) 

 

Dentre as espécies relacionadas na Tabela 3.1, os compostos presentes com maior 

relevância são os isômeros do heptano, denominado por C7. Este, por sua vez, servirá de 

componente chave para a avaliação do processo de absorção dos componentes pesados do gás 
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natural. Outro componente-chave atribuído à avaliação do processo será a incorporação do 

C6
+
, que é o somatório de todos os hidrocarbonetos que compreendem da cadeia alifática do 

n-hexano (n-C6H14) aos isômeros do octano (C8H18). Na Tabela 3.2 estão descritos os 

principais componentes de análise do processo de absorção. 

 

Tabela 3.2 – Componentes-chave do processo de absorção. 

Componentes 

C7H16 (isômeros) 

C6
+
 

 

3.7. Programação dos experimentos 

A programação dos experimentos foi baseada em duas condições: a primeira é 

relacionada à hidrodinâmica do processo e, a segunda está baseada na condição real na qual 

os processos industriais de absorção gasosa ocorrem. 

Após a realização de testes hidrodinâmicos na célula de absorção estudada (Figura 3.1), 

foi observado que a máxima vazão em que não ocorria arraste de líquido na saída de gás é de 

50 ml/min. Para definir a temperatura, tomamos como base a temperatura de absorção de 

hidrocarbonetos ocorrida em processos industriais, como sendo de 40°C. 

Para estudar a influência dessas variáveis de processo, decidiu-se avaliar a absorção para 

as condições apresentadas na Tabela 3.3, reduzindo a vazão de processo pela metade e 

reduzindo a temperatura do meio em que ocorre a absorção. 

 

Tabela 3.3 – Programação experimental para o estudo da absorção. 

Vazão 

Q (ml/min) 

Temperatura 

T (°C) 

50 40 

25 40 

50 5 

25 5 
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3.8. Determinação do coeficiente global de transferência de massa 

A determinação do coeficiente global volumétrico de transferência de massa é iniciada 

pela igualdade entre a Equação 14 e Equação 19, gerando a Equação 26, na qual a equação de 

transferência de massa relaciona a variação da concentração do soluto como função do tempo 

com a força motriz de transferência de massa, dada pela diferença entre a concentração 

instantânea e a concentração de equilíbrio na fase gasosa. 

 

 
   

  
    (     

 ) (26) 

 

Onde, 

   

  
: gradiente de concentração dos componentes pesados na fase gasosa em função do 

tempo; 

   : coeficiente global volumétrico relativo à fase gasosa; 

  : concentração do soluto na saída dos gases; 

  
 : concentração de equilíbrio do soluto na fase gasosa. 

 

Para a determinação do KGa, Silva Filho (2013) propôs ao modelo da Equação 26, a 

inserção da média logarítmica das concentrações do soluto na fase gasosa, resultando na 

Equação 27. Com essa consideração, a equação descreve infinitos processos a contato simples 

em um único processo que é a absorção em leito estagnado. Neste processo, o gás entra na 

célula de absorção com concentração inicial e sai após transferir massa ao líquido absorvente. 

 

 
      

  
    (        

 ) (27) 

 

Onde, 

      

  
 : gradiente de concentração dos componentes pesados na fase gasosa em função do 

tempo; 

   : oeficiente global volumétrico relativo à fase gasosa; 

     : concentração média logarítmica do soluto tomando como base a concentração de 

entrada e saída dos gases; 

  
 : concentração de equilíbrio do soluto na fase gasosa. 



Metodologia Experimental                                                                                                                                      41 

Ariano Brito de Farias - Setembro/2015 

Ao longo dos anos, muitos pesquisadores têm desenvolvido alguns modelos para a 

previsão do processo de transferência de massa. Silva Filho (2013) apresenta um modelo 

matemático do processo de absorção de SO2 em solvente líquido estagnado, a água. Na 

Equação 28 é dado o modelo. 

 

    (
 

   
)  [   (

   

 
)      ] (28) 

Onde, 

  : Concentração do soluto na fase líquida; 

     : Coeficientes angular e linear da relação entre as concentrações da fase gasosa e 

líquida, respectivamente; 

 : Constante de Henry; 

   : Coeficiente global volumétrico de transferência de massa; 

 : Tempo de absorção. 

 

Silva Filho (2013) observou que a concentração média logarítmica da fase gasosa 

apresenta uma relação linear com a concentração na fase líquida (Equação 29). A relação 

entre a concentração de equilíbrio da fase gasosa e líquida pode ser expressa pela constante de 

Henry (Equação 30). 

 

             (29) 

 

   
      (30) 

Derivando a Equação (29) em relação ao tempo, obtemos a Equação 31. 

 

 
      

  
  

   

  
 (31) 

 

Substituindo as Equações (29), (30) e (31) na Equação (27) e fazendo uma manipulação 

algébrica, obtemos a Equação (32). 

 

  
dC 

dt
   a(   )        (32) 
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A Equação 32 é uma conversão da variável na fase gás (CG,Ln) para outra na fase líquida 

(CL). Após a implementação de métodos matemáticos para a equação diferencial de primeira 

ordem (Equação 32), chega-se a Equação 28. 

 

A partir da Equação 28, podemos expressar a primeira parcela do produto como sendo a 

concentração do soluto na fase líquida quando o equilíbrio é alcançado (CL*). Assim, a 

equação, torna-se em: 

      
  [   (

   

 
)      ] (33) 

 

Dividindo a Equação 33 por CL
*
, temos: 

 

 
  

  
     (

   

 
)      

 (34) 
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4. Resultados e Discussões 

O escopo deste capítulo é a análise e discussão dos resultados obtidos experimentalmente 

da absorção de gás com o absorvente físico, álcool octílico, o qual promove a absorção dos 

componentes pesados. Estes resultados estão divididos em: o estudo da absorção dos gases 

pesados em álcool octílico, a determinação dos coeficientes de transferência de massa da fase 

gasosa em função da temperatura do solvente e da vazão de alimentação do gás contaminado 

e, também, uma avaliação estatística do processo. 

4.1. Absorção gasosa dos componentes pesados em álcool octílico 

Os componentes escolhidos para a avaliação da absorção dos pesados do gás natural 

foram os isômeros do heptano e o somatório de todos os componentes pesados do gás 

sintético, denominado por C6
+
. Cada fração de hidrocarbonetos foi denominada por: 

 C7 ou heptanos, como sendo a faixa dos isômeros do heptano, e; 

 C6
+
, onde é o somatório das frações molares das espécies superiores ao n-hexano. 

Nas Figuras 4.1 e 4.2 são mostradas as curvas cinéticas da concentração de saída da fase 

gasosa para os componentes pesados do gás natural em função do tempo para o processo de 

absorção para diferentes condições de vazão de alimentação de gás (25 ml/min e 50 ml/min) e 

temperatura do sistema (5 °C e 40 °C). Na Tabela 4.1, as concentrações médias do gás de 

alimentação de gás natural por componente são apresentadas. 

 

Tabela 4.1 – Fração molar média e concentração média de alimentação do gás sintético 

por componente. 

Componentes Fração molar Ci (mg/m³) 

C7 0,00292 24019,64 

C6
+
 0,00431 35582,06 
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Figura 4.1 – Concentração de saída na fase gasosa do C7 no processo de absorção dos 

componentes pesados do gás natural em álcool octílico. 

 

 

Da Figura 4.1, pode-se observar que com o decorrer do tempo a variação da concentração 

do C7 na fase gasosa, ou seja, a diferença de concentração entre a entrada e saída de gás vai 

diminuindo ao longo do tempo, pois a força motriz, o gradiente de concentração na fase 

líquida vai perdendo força com o acúmulo de C7 no seio do líquido, até que em um 

determinado ponto onde a curva apresenta uma constante, o que indica que a concentração de 

C7 na fase líquida atingiu a sua concentração de equilíbrio. Para uma vazão de 50 ml/min e 

temperatura de 40°C, o tempo de saturação ocorreu após o tempo de 300 minutos de 

experimento. No entanto, para uma vazão menor, 25 ml/min e à mesma temperatura, o tempo 

de saturação do líquido aumentou para 900 min. Nos casos em que a temperatura do líquido 

absorvente foi de 5°C, o tempo de saturação do leito foi reduzido quando a vazão de 

alimentação de gás foi aumentada de 25 ml/min para 50 ml/min. 

A Figura 4.2, neste caso, para o componente C6
+
, mostra um comportamento semelhante 

ao observado na Figura 4.1. 
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Figura 4.2 – Concentração de saída da fase gasosa do C6
+
 no processo de absorção dos 

componentes pesados do gás natural em álcool octílico. 

 

 

Da Figura 4.2, pode-se observar que com o decorrer do tempo a variação da concentração 

do C6
+
 na fase gasosa vai diminuindo ao longo do tempo, pois, assim como na Figura 4.1, a 

força motriz vai perdendo força com o acúmulo de C6
+
 no seio do líquido, até que em um 

determinado ponto onde a curva apresenta uma constante, o que indica que a concentração de 

C6
+
 na fase líquida atingiu a sua concentração de equilíbrio. Para uma vazão de 50 ml/min e 

temperatura de 40°C, o tempo de saturação ocorreu após o tempo de 400 minutos de 

experimento. No entanto, para uma vazão menor, 25 ml/min e à mesma temperatura, o tempo 

de saturação do líquido aumentou para 942 min. Nos casos em que a temperatura do líquido 

absorvente foi de 5°C, o tempo de saturação do leito foi reduzido quando a vazão de 

alimentação de gás foi aumentada de 25 ml/min para 50 ml/min. 

A partir das Figuras 4.1 e 4.2, podemos observar que mantendo a temperatura constante, 

quanto maior a vazão de alimentação do gás mais rapidamente ocorre a transferência de 

massa da fase gasosa para a fase líquida, ou seja, menor o tempo para saturar o líquido 

absorvente. Mantendo a vazão constante, a redução da temperatura do líquido absorvente 

aumenta o tempo de saturação do líquido absorvente, assim também maior será a capacidade 

de absorção do solvente. 

Podemos observar na Figura 4.3 que a redução da temperatura eleva a absorção dos 

pesados. 
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Figura 4.3 – Massa transferida após a absorção em função da vazão de alimentação de 

gás e temperatura do 1-octanol para o tempo de 942 minutos. 

 

A Figura 4.3 mostra que a redução da temperatura, para as duas condições de vazão, afeta 

de forma positiva a quantidade de massa transferida à fase líquida, ou seja, com temperatura 

baixa, a absorção do solvente aumenta. Já a influência da vazão de alimentação não se mostra 

tão evidente em alta temperatura. Por outro lado, em baixa temperatura, a influência da vazão 

é notória. A observação dos resultados mostra que há uma tendência de que a temperatura tem 

maior influência sobre o processo de absorção do que a vazão de alimentação da fase gasosa. 

 

4.2. Determinação do coeficiente global de transferência de massa 

Para a determinação do coeficiente global de transferência de massa foi analisado a 

relação entre a concentração da fase gasosa e a concentração do soluto na fase líquida para 

todos os ensaios. 

As Figuras 4.4 e 4.5 mostram as relações entre a fase gasosa e a fase líquida para o 

processo de absorção do C7 e do C6
+
. Essa observação é importante para o modelo proposto 

por Silva Filho (2013). Foi observada a relação linear em todas as condições de processo. 
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Figura 4.4 – Concentração média logarítmica das concentrações de entrada e saída da 

célula de absorção pela concentração da fase líquida do C7. ●50 ml/min e 40°C; ■25 ml/min e 

40°C; ▲50ml/min e 5°C e ♦25 ml/min e 5°C. 
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Figura 4.5 – Concentração média logarítmica das concentrações de entrada e saída da 

célula de absorção pela concentração da fase líquida do C6
+
. ●50 ml/min e 40°C; ■25 ml/min 

e 40°C; ▲50ml/min e 5°C e ♦25 ml/min e 5°C. 

 

 

 

 

 

 

Nas Tabelas 4.2 e 4.3, são apresentados os coeficientes angulares e lineares para cada 

condição operacional. 

 

 

 

7000

14000

21000

28000

35000

0 2400 4800 7200 9600 12000

C
G

,L
n
 (

m
g
/m

³)
 

CL (mg/L) 

7000

14000

21000

28000

35000

0 2400 4800 7200 9600 12000
C

G
,L

n
 (

m
g
/m

³)
 

CL (mg/L) 

7000

14000

21000

28000

35000

0 5000 10000 15000 20000 25000

C
G

,L
n
 (

m
g

/m
³)

 

CL (mg/L) 

7000

14000

21000

28000

35000

0 5000 10000 15000 20000 25000

C
G

,L
n
 (

m
g

/m
³)

 

CL (mg/L) 



Resultados e Discussões                                                                                                                                          50 

Ariano Brito de Farias - Setembro/2015 

Tabela 4.2 – Coeficientes angulares (α) e lineares (β) do C7 para cada condição de vazão 

e temperatura e os valores das correlações. 

Componente 

C7 

T = 40°C T = 5°C 

Vazão (ml/min) Vazão (ml/min) 

Parâmetros 25 50 25 50 

α 2,9933 2,2807 1,2226 0,7241 

β 7050,6 7066,0 4343,4 6402,1 

R
2
 0,9888 0,9831 0,9919 0,9810 

 

Tabela 4.3 – Coeficientes angulares (α) e lineares (β) do C6
+
 para cada condição de vazão 

e temperatura e os valores das correlações. 

Componente 

C6
+
 

T = 40°C T = 5°C 

Vazão (ml/min) Vazão (ml/min) 

Parâmetros 25 50 25 50 

α 2,8433 2,0458 1,3188 0,7450 

β 11988,0 12558,0 6194,5 9381,4 

R
2
 0,9827 0,9868 0,9936 0,9840 

 

 

De posse dos dados experimentais, dos dados obtidos nas Tabelas 4.2 e 4.3 e utilizando o 

método de mínimos quadrados de Levenberg-Marquardt implementado pelo software 

STATISTICA obtivemos os coeficientes volumétricos de transferência de massa na fase 

gasosa, KGa. Os valores dos coeficientes são apresentados na Tabela 4.4. Na Figura 4.6, estes 

coeficientes são apresentados em forma de gráfico para facilitar a compreensão dos 

resultados. 

 

Tabela 4.4 – Coeficientes de transferência de massa KGa (min
-1

). 

Coeficiente de transferência de massa, KGa (min
-1

) 

Soluto 
Q = 50 ml/min 

T = 40°C 

Q = 25 ml/min 

T = 40°C 

Q = 50 ml/min 

T = 5°C 

Q = 25 ml/min 

T = 5°C 

C7 0,0324 ± 0,0016 0,0184 ± 0,0005 0,0092 ± 0,0001 0,0090 ± 0,0001 

C6
+
 0,0215 ± 0,0009 0,0141 ± 0,0003 0,0113 ± 0,0002 0,0119 ± 0,0002 
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Figura 4.6 – Coeficientes de transferência de massa em função da vazão de alimentação 

do gás e da temperatura do 1-octanol. 

 

 

Observa-se pela Figura 4.6 e Tabela 4.4 que o coeficiente global volumétrico é 

diretamente proporcional à vazão de alimentação, ou seja, o aumento da vazão de gás 

aumenta o valor do KGa. Assim como a vazão de processo, a temperatura se mostra 

diretamente proporcional com os valores de KGa. Quando a temperatura do solvente aumenta, 

aumenta-se os valores de KGa, ou seja, mais rapidamente ocorre o processo de transferência 

de massa da fase líquida para a fase gasosa. 

Como as condições de geometria do processo são constantes, o coeficiente de 

transferência de massa é dependente apenas do regime de escoamento, ou seja, da velocidade 

de alimentação do gás. Isso implica em dizer que vazões elevadas levam a absorções mais 

intensas que em vazões baixas, o que mostra a concordância com a equação de Sherwood, que 

mostra a dependência do coeficiente de transferência da absorção sob a forma de potência 

com o número de Reynolds, “Sh = cRe
a
Sc

b
” (SILVA FILHO, 2013) . 

O modelo obtido pela Equação 34 foi aplicado aos dados experimentais e apresentou um 

ajuste adequado para cada condição de processo. Das Figuras 4.7 a 4.10, são mostradas as 

curvas de absorção dos componentes pesados na fase líquida e a predição do modelo. 
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Figura 4.7 – Curva de absorção na fase líquida a 50 ml/min e 40°C: dados experimentais 

e modelo matemático, (a) C7 e (b) C6
+
. 

 

 (a) (b) 

 

Figura 4.8 – Curva de absorção na fase líquida a 25 ml/min e 40°C: dados experimentais 

e modelo matemático, (a) C7 e (b) C6
+
. 
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Figura 4.9 – Curva de absorção na fase líquida a 50 ml/min e 5°C: dados experimentais e 

modelo matemático, (a) C7 e (b) C6
+
. 

 

 (a) (b) 

 

Figura 4.10 – Curva de absorção na fase líquida a 25 ml/min e 5°C: dados experimentais 

e modelo matemático, (a) C7 e (b) C6
+
. 

 

 (a) (b) 
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+
 na Figura 4.9, vemos que o modelo é satisfatório para o tempo de 

absorção de até 500 minutos. Após esse tempo, é observado um pequeno afastamento entre o 

modelo e os dados experimentais. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600

C
L
/C

L
*
 

Tempo (min) 

Dados

experimentais

Modelo

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600

C
L
/ 

C
L

*
 

Tempo (min) 

Dados

experimentais

Modelo

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600

C
L
/C

L
*

 

Tempo (min) 

Dados

experimentais

Modelo

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 200 400 600

C
L
/ 

C
L

*
 

Tempo (min) 

Dados

experimentais

Modelo



Resultados e Discussões                                                                                                                                          54 

Ariano Brito de Farias - Setembro/2015 

4.3. Recuperação dos componentes pesados do gás natural 

Os ensaios foram realizados com o intuito de entender a influência da temperatura e da 

vazão de gás no percentual de recuperação dos componentes pesados (Equação 35). Os 

resultados mostraram que o percentual de recuperação são superiores a 90% no início do 

processo. Este parâmetro tende a cair à medida que o líquido absorvente incorpora os pesados 

até que não ocorra mais recuperação, indicando que o solvente atingiu o estado de equilíbrio, 

ou saturação. 

 

    ( )  (
  
    

  
 )      (35) 

 

Onde: 

   ( ): Percentual de recuperação de gás; 

  
 : Concentração de alimentação do soluto na fase gasosa; 

  : Concentração do soluto na fase gasosa no tempo t. 

 

A Figura 4.11 mostra o percentual de recuperação dos gases C7 e C6
+
, respectivamente. 

 

Figura 4.11 – Percentual de recuperação dos gases (a) C7 e (b) C6
+
. 
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Observa-se que houve elevados percentuais de recuperação no início da absorção para 
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longo da absorção. No início do processo, o solvente está isento de soluto, por isso a sua 

máxima recuperação. Assim, ao longo do experimento, a diminuição do percentual de 

recuperação ocorre devido à tendência da saturação do solvente, isto é, quando o líquido 

absorvente vai solubilizando os componentes pesados, a sua capacidade de absorção vai sendo 

diminuída. Outro fato observado é que a retenção dos solutos é maior quanto menor é a 

temperatura do solvente, pois, neste caso, são observados percentuais de recuperação mais 

elevados que em altas temperaturas. 

A partir da Figura 4.11, verificamos que na condição de alta vazão e alta temperatura 

(50 ml/min e 40°C) ocorre a melhor taxa de absorção. Observamos que nesta condição, a 

partir de 400 minutos, praticamente todo o soluto é transferido à fase líquida. Para 

compararmos esta absorção às demais condições de processo, podemos definir uma eficiência 

no tempo de 400 min através da Equação 36.  

 

           ( )              ( )       (36) 

 

Os resultados obtidos da eficiência de processo para o tempo de 400 minutos são 

expostos na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – Eficiência de processo dos gases C7 e C6
+ 

em t = 400 minutos. 

Q 

(ml/min) 

T 

(°C) 
Efic_C7(%) Efic_C6

+
(%) 

50 40 96,45 94,99 

25 40 87,01 84,57 

50 5 56,47 52,85 

25 5 39,34 37,14 

 

A partir da Tabela 4.5 observa-se que, na condição de alta temperatura, se a vazão é 

reduzida pela metade haverá uma perda de eficiência na absorção de ambos os gases, sendo 

de 9,44% e 10,42% para o C7 e o C6
+
, respectivamente. Analogamente, em caso de baixa 

temperatura, a redução pela metade da vazão de processo ocasiona uma perda de eficiência na 

absorção dos gases de 17,13% para o C7 e de 15,71% para o C6
+
. 
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4.4. Análise estatística do processo absortivo 

Devido aos diferentes perfis de recuperação dos componentes percebe-se que em 202 min 

há uma grande diferença entre os percentuais de recuperação. A Tabela 4.6 mostra os 

resultados de recuperação dos experimentos realizados em duplicata para os componentes-

chave do processo nos dois níveis de vazão (25 e 50 ml/min) e temperatura (5 e 40 °C). 

 

Tabela 4.6 – Percentual de recuperação dos gases C7 e C6
+
 em t=202 min. 

Q 

(ml/min) 

T 

(°C) 

%Rec(C7) %Rec(C6
+
) 

#Exp.1 #Exp.2 Média ± σ #Exp.1 #Exp.2 Média ± σ 

50 40 10,107 6,161 8,134 ± 2,790 12,059 8,833 10,446 ± 2,281 

50 5 62,061 65,042 63,552 ± 2,108 63,942 67,002 65,472 ± 2,164 

25 40 29,357 29,355 29,356 ± 0,001 31,745 30,311 31,028 ± 1,014 

25 5 77,306 74,117 75,712 ± 2,255 77,940 74,749 76,344 ± 2,256 

 

Pela Tabela 4.6, observa-se uma divergência entre a média e os valores calculados dos 

percentuais de recuperação (Exp. 1 e Exp. 2) na condição de 50 ml/min e 40 °C. O fato 

ocorreu devido a detecção de um vazamento na célula de absorção nos instantes iniciais do 

ensaio. 

Usando o software STATISTICA 10, a superfície de resposta (Figura 4.12) mostra que o 

melhor ponto para obter maior recuperação dos pesados está nas condições mínimas de vazão 

de alimentação de gás e de temperatura do solvente. 

 

Figura 4.12 – Superfície de resposta dos componentes, C7 e C6
+
, para o tempo de 202 

minutos. 

 

 (a) (b) 
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Pelos diagramas de Pareto na Figura 4.13, podemos verificar que a variável que apresenta 

maior influência sobre o processo é a temperatura. A vazão de alimentação do gás também 

influencia no processo, porém em menor grau. 

 

Figura 4.13 – Gráfico de Pareto dos componentes pesados, (a) C7 e (b) C6
+
. 

 

 (a) (b) 

 

Um modelo empírico da recuperação de pesados do gás natural sintético foi 

implementado pelo software. O modelo proposto apresentou valores de desvio-padrão 

menores que o valor real dos efeitos e dos parâmetros, ou seja, validando-o. Além disso, o 

coeficiente de determinação (R²) é elevado, sendo R²=0,9970 e R²=0,9971 para o C7 e o C6
+
, 

respectivamente. As Equações 10 e 11 apresentam os modelos empíricos. 

 

    ( )                                   (37) 

 

    ( )                                    (38) 

 

Através dos modelos empíricos determinados pelas Equações 37 e 38, vemos que a 

temperatura é a variável de processo que tem maior influencia no percentual de recuperação 

de pesados frente à vazão de alimentação. Ambas as variáveis, assim como a interação entre 

elas, apresentam uma relação com o percentual de recuperação de pesados de forma 

inversamente proporcional. Na condição de baixa temperatura e baixa vazão, a recuperação de 

pesados do gás sintético é aumentada, ou seja, aumento da absorção. 
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Pela Figura 4.14, podemos observar o ajuste do modelo aos dados experimentais. 

 

Figura 4.14 – Representação do percentual de recuperação: modelo empírico versus real. 
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5.  Conclusões 

Uma série de fatos relevantes foi obtida ao longo dessa dissertação: 

 A cinética de transferência de massa apresenta-se mais rápida para valores 

elevados de vazão e temperatura, ou seja, a vazão de alimentação de gás e a 

temperatura do solvente são diretamente proporcionais à rapidez da transferência 

de massa entre as fases líquida e gás; 

 

 A massa transferida ao líquido absorvente aumenta quando a temperatura e a 

vazão são reduzidas; 

 

 O coeficiente de transferência de massa é diretamente proporcional à vazão de 

alimentação de gás e à temperatura do solvente;  

 

 O modelo obtido para a curva de absorção da fase líquida mostrou-se adequado 

aos dados experimentais para todas as condições de processo; 

 

 Em todos os experimentos houve elevados valores de percentuais de recuperação 

de pesados do gás no início do processo. Este parâmetro está correlacionado com a 

cinética de absorção, que quanto mais rápida é a transferência de massa, mais 

rapidamente ocorre a queda de recuperação do C7 e C6
+
 presentes na fase gasosa; 

 

 Vazão e temperatura influenciam o processo de absorção dos hidrocarbonetos. 

Através de análise estatística, a temperatura tem maior influência sobre o processo 

do que a vazão; 

 

 O modelo estatístico para a recuperação de pesados mostrou-se válido para a 

previsão do percentual de recuperação dentro das condições de vazão e 

temperatura estudadas. 
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Apêndice A: Dados de absorção 

Condições de Operação 

Q (ml/min) 50 

 

T (°C) 40 

Tempo Composição molar (%) 

min CO2 C2H6 O2 N2 CH4 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 nC6H14 nC7H16 Hex
(1)

 Hep
(2)

 Oct
(3)

 Non
(4)

 Dec
(5)

 

2 0,0230 0,2527 0,1724 0,7858 98,6711 0,0112 0,0017 0,0033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0378 0,0311 0,0062 0,0000 0,0037 0,0000 

22 0,0119 0,2594 0,1102 0,6238 98,8084 0,0139 0,0019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0070 0,0476 0,0320 0,0719 0,0015 0,0040 0,0065 

42 0,0120 0,2624 0,1135 0,6460 98,7189 0,0139 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0102 0,0558 0,0297 0,1199 0,0027 0,0041 0,0091 

62 0,0119 0,2552 0,1132 0,6222 98,7058 0,0139 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0121 0,0625 0,0271 0,1564 0,0036 0,0041 0,0104 

82 0,0121 0,2624 0,1131 0,6473 98,6352 0,0141 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0693 0,0250 0,1871 0,0045 0,0042 0,0109 

102 0,0117 0,2535 0,1114 0,6345 98,6460 0,0137 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0715 0,0217 0,2020 0,0051 0,0037 0,0103 

122 0,0119 0,2599 0,1138 0,6586 98,5811 0,0140 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0145 0,0776 0,0203 0,2243 0,0074 0,0041 0,0113 

142 0,0121 0,2630 0,1170 0,6558 98,5524 0,0142 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0835 0,0188 0,2420 0,0082 0,0041 0,0127 

162 0,0121 0,2624 0,1148 0,6712 98,5286 0,0142 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0862 0,0173 0,2515 0,0088 0,0041 0,0126 

182 0,0118 0,2586 0,1139 0,6384 98,5542 0,0139 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0149 0,0896 0,0156 0,2590 0,0107 0,0040 0,0144 

202 0,0118 0,2624 0,1107 0,6441 98,5468 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0148 0,0904 0,0145 0,2613 0,0124 0,0039 0,0131 
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222 0,0120 0,2615 0,1176 0,6479 98,5196 0,0141 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0152 0,0943 0,0140 0,2729 0,0132 0,0039 0,0139 

242 0,0120 0,2625 0,1124 0,6623 98,5034 0,0140 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0153 0,0960 0,0134 0,2765 0,0137 0,0039 0,0136 

262 0,0117 0,2564 0,1115 0,6390 98,5478 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0149 0,0906 0,0125 0,2687 0,0152 0,0037 0,0132 

282 0,0117 0,2559 0,1083 0,6328 98,5546 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0914 0,0119 0,2714 0,0156 0,0036 0,0131 

302 0,0117 0,2595 0,1131 0,6252 98,5411 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0972 0,0115 0,2779 0,0170 0,0037 0,0135 

322 0,0119 0,2600 0,1157 0,6523 98,5029 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0987 0,0114 0,2822 0,0176 0,0036 0,0138 

342 0,0117 0,2557 0,1128 0,6398 98,5225 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0990 0,0111 0,2825 0,0178 0,0036 0,0138 

362 0,0117 0,2557 0,1126 0,6508 98,5103 0,0138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0996 0,0109 0,2841 0,0180 0,0035 0,0140 

382 0,0118 0,2593 0,1119 0,6323 98,5218 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,1004 0,0108 0,2855 0,0185 0,0036 0,0142 

402 0,0118 0,2555 0,1119 0,6517 98,5175 0,0139 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0955 0,0106 0,2804 0,0176 0,0035 0,0140 

422 0,0118 0,2565 0,1111 0,6295 98,5383 0,0139 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0961 0,0098 0,2816 0,0177 0,0035 0,0142 

442 0,0117 0,2565 0,1117 0,6503 98,5080 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,1010 0,0097 0,2859 0,0190 0,0034 0,0139 

462 0,0119 0,2570 0,1149 0,6334 98,5178 0,0139 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0986 0,0098 0,2871 0,0214 0,0033 0,0146 

482 0,0119 0,2590 0,1140 0,6619 98,4870 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0152 0,1020 0,0100 0,2886 0,0193 0,0034 0,0131 

502 0,0117 0,2672 0,1125 0,6490 98,5030 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0149 0,1004 0,0098 0,2840 0,0190 0,0032 0,0115 

522 0,0119 0,2642 0,1172 0,6374 98,5002 0,0140 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0153 0,1032 0,0100 0,2913 0,0197 0,0032 0,0114 

542 0,0117 0,2566 0,1123 0,6572 98,5028 0,0138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0988 0,0098 0,2861 0,0219 0,0031 0,0109 

562 0,0116 0,2593 0,1120 0,6321 98,5308 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0148 0,0975 0,0099 0,2822 0,0215 0,0031 0,0104 
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582 0,0118 0,2590 0,1127 0,6291 98,5272 0,0139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0989 0,0102 0,2866 0,0220 0,0031 0,0106 

602 0,0117 0,2600 0,1106 0,6322 98,5279 0,0138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0985 0,0100 0,2851 0,0218 0,0030 0,0103 

622 0,0116 0,2548 0,1070 0,6127 98,5662 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0146 0,0963 0,0097 0,2785 0,0213 0,0029 0,0101 

642 0,0117 0,2567 0,1113 0,6342 98,5289 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0981 0,0101 0,2843 0,0219 0,0029 0,0102 

662 0,0116 0,2671 0,1125 0,6318 98,5248 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0148 0,0972 0,0098 0,2816 0,0216 0,0028 0,0099 

682 0,0117 0,2573 0,1167 0,6287 98,5282 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0149 0,0984 0,0100 0,2846 0,0221 0,0028 0,0100 

702 0,0115 0,2554 0,1100 0,6217 98,5495 0,0135 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0147 0,0975 0,0097 0,2811 0,0218 0,0028 0,0098 

722 0,0118 0,2611 0,1128 0,6607 98,4896 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0152 0,0998 0,0101 0,2890 0,0224 0,0028 0,0099 

742 0,0116 0,2557 0,1137 0,6488 98,5149 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0148 0,0974 0,0099 0,2817 0,0218 0,0027 0,0125 

762 0,0120 0,2659 0,1153 0,6620 98,4705 0,0140 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0152 0,1003 0,0102 0,2901 0,0225 0,0029 0,0191 

782 0,0118 0,2599 0,1114 0,6571 98,4937 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0149 0,0985 0,0099 0,2844 0,0222 0,0027 0,0189 

802 0,0119 0,2646 0,1132 0,6604 98,4723 0,0139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0153 0,1014 0,0102 0,2928 0,0227 0,0027 0,0184 

822 0,0117 0,2624 0,1124 0,6343 98,5085 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0996 0,0100 0,2872 0,0223 0,0026 0,0191 

842 0,0117 0,2585 0,1137 0,6368 98,5092 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0995 0,0100 0,2870 0,0224 0,0026 0,0189 

862 0,0118 0,2660 0,1165 0,6628 98,4715 0,0139 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,0997 0,0101 0,2884 0,0225 0,0026 0,0183 

882 0,0117 0,2613 0,1131 0,6251 98,5204 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0995 0,0100 0,2872 0,0224 0,0027 0,0182 

902 0,0115 0,2559 0,1059 0,6257 98,5306 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0147 0,0981 0,0098 0,2820 0,0222 0,0027 0,0274 

922 0,0117 0,2595 0,1161 0,6573 98,4695 0,0138 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0152 0,1006 0,0101 0,2898 0,0230 0,0026 0,0300 



Apêndice A: Dados de Absorção                                                                                                                                                                                                                               71 

Ariano Brito de Farias - Setembro/2015 

942 0,0117 0,2583 0,1136 0,6478 98,4836 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0151 0,1005 0,0100 0,2891 0,0228 0,0027 0,0302 

962 0,0116 0,2575 0,1127 0,6305 98,5047 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0150 0,0999 0,0100 0,2880 0,0227 0,0026 0,0313 

982 0,0119 0,2643 0,1135 0,6393 98,4800 0,0139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0153 0,1017 0,0102 0,2928 0,0231 0,0025 0,0317 

 

Observações: 

(1) Hexanos; 

(2) Heptanos; 

(3) Octanos; 

(4) Nonanos; 

(5) Decanos. 
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Condições de Operação 

Q (ml/min) 25 

 

T (°C) 40 

Tempo Composição molar (%) 

min CO2 C2H6 O2 N2 CH4 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 nC6H14 nC7H16 Hex
(1)

 Hep
(2)

 Oct
(3)

 Non
(4)

 Dec
(5)

 

2 0,0382 0,2511 0,4290 1,5239 97,6753 0,0106 0,0014 0,0060 0,0000 0,0000 0,0000 0,0332 0,0204 0,0033 0,0000 0,0041 0,0036 

22 0,0119 0,2570 0,2429 1,1252 98,2270 0,0137 0,0019 0,0015 0,0000 0,0000 0,0042 0,0403 0,0219 0,0374 0,0000 0,0042 0,0111 

42 0,0115 0,2527 0,2347 1,0771 98,2505 0,0133 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0066 0,0433 0,0216 0,0707 0,0014 0,0041 0,0108 

62 0,0118 0,2552 0,2452 1,1169 98,1568 0,0136 0,0018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0086 0,0491 0,0219 0,1002 0,0021 0,0042 0,0126 

82 0,0118 0,2562 0,2433 1,1052 98,1433 0,0136 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0,0099 0,0530 0,0212 0,1220 0,0027 0,0042 0,0121 

102 0,0117 0,2551 0,2410 1,1104 98,1167 0,0136 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0109 0,0570 0,0203 0,1420 0,0032 0,0042 0,0125 

122 0,0115 0,2515 0,2426 1,0893 98,1248 0,0134 0,0014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0115 0,0597 0,0192 0,1568 0,0036 0,0041 0,0106 

142 0,0115 0,2520 0,2378 1,0896 98,1138 0,0133 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0119 0,0621 0,0181 0,1688 0,0040 0,0040 0,0119 

162 0,0117 0,2547 0,2455 1,1048 98,0638 0,0136 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0126 0,0664 0,0177 0,1856 0,0047 0,0041 0,0135 

182 0,0116 0,2578 0,2465 1,0920 98,0610 0,0135 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0128 0,0684 0,0167 0,1949 0,0050 0,0041 0,0144 

202 0,0116 0,2543 0,2426 1,1083 98,0385 0,0136 0,0012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0711 0,0160 0,2052 0,0054 0,0041 0,0150 

222 0,0116 0,2604 0,2419 1,1050 98,0290 0,0135 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0133 0,0726 0,0153 0,2121 0,0056 0,0040 0,0144 

242 0,0117 0,2591 0,2452 1,1122 98,0061 0,0137 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0136 0,0756 0,0149 0,2222 0,0076 0,0041 0,0129 
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262 0,0116 0,2544 0,2443 1,1064 98,0135 0,0136 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0761 0,0142 0,2248 0,0079 0,0040 0,0146 

282 0,0117 0,2591 0,2441 1,1177 97,9874 0,0137 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0787 0,0139 0,2329 0,0083 0,0040 0,0137 

302 0,0115 0,2519 0,2413 1,1024 98,0118 0,0135 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0136 0,0790 0,0132 0,2345 0,0085 0,0039 0,0136 

322 0,0117 0,2588 0,2451 1,1131 97,9760 0,0137 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0812 0,0128 0,2415 0,0101 0,0040 0,0171 

342 0,0116 0,2583 0,2440 1,1090 97,9809 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0138 0,0818 0,0125 0,2442 0,0091 0,0039 0,0161 

362 0,0113 0,2490 0,2353 1,0768 98,0369 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0810 0,0118 0,2413 0,0103 0,0038 0,0147 

382 0,0114 0,2515 0,2453 1,0894 98,0071 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0136 0,0821 0,0116 0,2443 0,0105 0,0038 0,0149 

402 0,0116 0,2571 0,2433 1,1106 97,9674 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0849 0,0116 0,2527 0,0125 0,0038 0,0159 

422 0,0115 0,2539 0,2439 1,0989 97,9870 0,0135 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0842 0,0111 0,2504 0,0126 0,0038 0,0146 

442 0,0117 0,2574 0,2436 1,1098 97,9621 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0865 0,0112 0,2575 0,0117 0,0038 0,0161 

462 0,0117 0,2563 0,2458 1,1174 97,9515 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0871 0,0110 0,2590 0,0132 0,0039 0,0144 

482 0,0115 0,2530 0,2408 1,1004 97,9800 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0870 0,0107 0,2578 0,0147 0,0037 0,0129 

502 0,0114 0,2510 0,2371 1,0873 98,0013 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0866 0,0104 0,2559 0,0149 0,0037 0,0134 

522 0,0116 0,2541 0,2434 1,0955 97,9721 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0883 0,0104 0,2615 0,0153 0,0037 0,0153 

542 0,0115 0,2550 0,2460 1,1110 97,9563 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0882 0,0102 0,2603 0,0155 0,0037 0,0148 

562 0,0116 0,2568 0,2426 1,1046 97,9619 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0890 0,0102 0,2626 0,0157 0,0037 0,0138 

582 0,0115 0,2545 0,2495 1,1056 97,9470 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0908 0,0099 0,2661 0,0188 0,0036 0,0142 

602 0,0115 0,2544 0,2415 1,0876 97,9832 0,0135 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0888 0,0100 0,2620 0,0157 0,0036 0,0136 
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622 0,0114 0,2521 0,2401 1,0977 97,9676 0,0133 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0906 0,0097 0,2653 0,0190 0,0035 0,0150 

642 0,0117 0,2614 0,2493 1,1467 97,8968 0,0138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0142 0,0916 0,0100 0,2694 0,0164 0,0036 0,0149 

662 0,0115 0,2526 0,2432 1,0938 97,9770 0,0135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0892 0,0089 0,2626 0,0161 0,0035 0,0143 

682 0,0116 0,2550 0,2395 1,1043 97,9645 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0901 0,0089 0,2648 0,0164 0,0035 0,0139 

702 0,0117 0,2614 0,2529 1,1167 97,9146 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0142 0,0942 0,0091 0,2746 0,0201 0,0035 0,0131 

722 0,0115 0,2552 0,2362 1,0992 97,9606 0,0135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0927 0,0090 0,2701 0,0198 0,0035 0,0149 

742 0,0117 0,2601 0,2536 1,1135 97,9154 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0141 0,0967 0,0091 0,2738 0,0181 0,0036 0,0155 

762 0,0116 0,2564 0,2438 1,1074 97,9361 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0141 0,0939 0,0091 0,2732 0,0203 0,0036 0,0159 

782 0,0117 0,2579 0,2363 1,1158 97,9317 0,0138 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0141 0,0972 0,0091 0,2750 0,0181 0,0036 0,0148 

802 0,0115 0,2564 0,2426 1,0932 97,9677 0,0135 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0139 0,0910 0,0089 0,2657 0,0169 0,0035 0,0142 

822 0,0118 0,2619 0,2483 1,1142 97,9224 0,0139 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0143 0,0938 0,0092 0,2739 0,0175 0,0035 0,0152 

842 0,0114 0,2509 0,2412 1,0835 97,9774 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0138 0,0926 0,0089 0,2685 0,0202 0,0033 0,0150 

862 0,0117 0,2613 0,2358 1,1200 97,9210 0,0138 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0142 0,0956 0,0092 0,2771 0,0208 0,0035 0,0161 

882 0,0116 0,2581 0,2428 1,1094 97,9438 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0921 0,0091 0,2685 0,0173 0,0034 0,0152 

902 0,0116 0,2558 0,2329 1,1138 97,9305 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0142 0,0964 0,0092 0,2788 0,0212 0,0036 0,0173 

922 0,0117 0,2557 0,2458 1,1225 97,9097 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0142 0,0959 0,0093 0,2774 0,0211 0,0034 0,0186 

942 0,0116 0,2564 0,2449 1,1185 97,9179 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0140 0,0953 0,0093 0,2748 0,0209 0,0033 0,0185 

962 0,2552 1,5545 0,1616 0,0000 98,0288 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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982 0,2552 1,5545 0,1616 0,0000 98,0288 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Observações: 

(1) Hexanos; 

(2) Heptanos; 

(3) Octanos; 

(4) Nonanos; 

(5) Decanos. 
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Condições de Operação 

Q (ml/min) 50 

 

T (°C) 5 

Tempo Composição molar (%) 

min CO2 C2H6 O2 N2 CH4 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 nC6H14 nC7H16 Hex
(1)

 Hep
(2)

 Oct
(3)

 Non
(4)

 Dec
(5)

 

2 0,0713 0,2475 0,4537 1,7730 97,4249 0,0087 0,0000 0,0041 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 0,0078 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

22 0,0112 0,2519 0,2474 1,1068 98,3323 0,0132 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0018 0,0126 0,0072 0,0107 0,0000 0,0000 0,0040 

42 0,0110 0,2491 0,2405 1,0957 98,3345 0,0130 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0032 0,0160 0,0080 0,0239 0,0000 0,0000 0,0039 

62 0,0111 0,2487 0,2430 1,1009 98,3048 0,0131 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0045 0,0177 0,0104 0,0411 0,0000 0,0000 0,0036 

82 0,0114 0,2576 0,2495 1,1305 98,2403 0,0135 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0057 0,0210 0,0110 0,0547 0,0000 0,0000 0,0038 

102 0,0112 0,2535 0,2459 1,1132 98,2514 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0065 0,0232 0,0115 0,0647 0,0011 0,0000 0,0035 

122 0,0115 0,2570 0,2516 1,1428 98,1951 0,0136 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0075 0,0261 0,0119 0,0766 0,0014 0,0000 0,0037 

142 0,0110 0,2457 0,2424 1,1091 98,2446 0,0129 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0079 0,0271 0,0117 0,0823 0,0016 0,0000 0,0037 

162 0,0114 0,2560 0,2458 1,1257 98,1961 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0087 0,0302 0,0122 0,0939 0,0019 0,0000 0,0039 

182 0,0111 0,2495 0,2452 1,0961 98,2236 0,0132 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0092 0,0317 0,0121 0,1009 0,0020 0,0007 0,0037 

202 0,0114 0,2555 0,2491 1,1275 98,1669 0,0136 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0098 0,0346 0,0125 0,1115 0,0023 0,0000 0,0042 

222 0,0113 0,2541 0,2524 1,1236 98,1593 0,0134 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0102 0,0366 0,0125 0,1191 0,0025 0,0000 0,0039 

242 0,0114 0,2558 0,2510 1,1353 98,1368 0,0135 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0107 0,0386 0,0125 0,1267 0,0026 0,0000 0,0042 
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262 0,0112 0,2480 0,2416 1,1052 98,1804 0,0132 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0107 0,0393 0,0121 0,1298 0,0029 0,0007 0,0039 

282 0,0114 0,2531 0,2473 1,1218 98,1440 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0111 0,0413 0,0122 0,1372 0,0029 0,0000 0,0043 

302 0,0112 0,2474 0,2453 1,1146 98,1498 0,0132 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0114 0,0429 0,0122 0,1428 0,0032 0,0007 0,0043 

322 0,0113 0,2521 0,2486 1,1204 98,1276 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0117 0,0448 0,0123 0,1496 0,0034 0,0007 0,0042 

342 0,0113 0,2529 0,2478 1,1278 98,1112 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0119 0,0466 0,0121 0,1558 0,0035 0,0007 0,0039 

362 0,0113 0,2509 0,2488 1,1155 98,1210 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0120 0,0477 0,0120 0,1592 0,0037 0,0000 0,0039 

382 0,0114 0,2563 0,2478 1,1288 98,0927 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0123 0,0496 0,0120 0,1660 0,0038 0,0007 0,0042 

402 0,0112 0,2481 0,2449 1,1030 98,1328 0,0131 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0121 0,0496 0,0116 0,1660 0,0039 0,0000 0,0038 

422 0,0110 0,2455 0,2410 1,0980 98,1392 0,0130 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0121 0,0504 0,0115 0,1688 0,0040 0,0007 0,0039 

442 0,0113 0,2555 0,2453 1,1226 98,0901 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0125 0,0529 0,0115 0,1768 0,0042 0,0000 0,0039 

462 0,0112 0,2531 0,2445 1,1156 98,0942 0,0133 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0126 0,0539 0,0114 0,1803 0,0043 0,0007 0,0040 

482 0,0111 0,2475 0,2404 1,1072 98,1104 0,0131 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0126 0,0547 0,0112 0,1825 0,0044 0,0000 0,0040 

502 0,0113 0,2553 0,2501 1,1246 98,0667 0,0133 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0128 0,0566 0,0113 0,1886 0,0046 0,0000 0,0038 

522 0,0111 0,2529 0,2431 1,1071 98,0954 0,0131 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,0567 0,0110 0,1882 0,0046 0,0000 0,0040 

542 0,0114 0,2545 0,2576 1,1434 98,0307 0,0134 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0591 0,0113 0,1961 0,0049 0,0000 0,0037 

562 0,0114 0,2572 0,2489 1,1323 98,0433 0,0135 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0601 0,0112 0,1990 0,0050 0,0000 0,0040 

582 0,0113 0,2550 0,2376 1,1219 98,0680 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0130 0,0605 0,0109 0,1994 0,0050 0,0000 0,0039 

602 0,0113 0,2525 0,2459 1,1168 98,0621 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0616 0,0109 0,2026 0,0052 0,0000 0,0039 
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622 0,0113 0,2540 0,2486 1,1201 98,0508 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0132 0,0627 0,0108 0,2060 0,0053 0,0000 0,0039 

642 0,0113 0,2523 0,2383 1,1177 98,0608 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0132 0,0636 0,0106 0,2085 0,0054 0,0000 0,0042 

662 0,0112 0,2495 0,2454 1,1013 98,0755 0,0132 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0130 0,0632 0,0104 0,2073 0,0054 0,0000 0,0039 

682 0,0112 0,2531 0,2480 1,1101 98,0579 0,0132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0641 0,0104 0,2094 0,0055 0,0000 0,0041 

702 0,0109 0,2467 0,2320 1,0844 98,1090 0,0129 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0129 0,0636 0,0101 0,2072 0,0054 0,0000 0,0040 

722 0,0112 0,2574 0,2519 1,1153 98,0351 0,0132 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0132 0,0658 0,0103 0,2142 0,0072 0,0000 0,0044 

742 0,0113 0,2552 0,2470 1,1142 98,0391 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0133 0,0671 0,0103 0,2177 0,0074 0,0000 0,0040 

762 0,0112 0,2531 0,2461 1,1107 98,0429 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0133 0,0678 0,0103 0,2196 0,0075 0,0000 0,0041 

782 0,0113 0,2608 0,2525 1,1144 98,0222 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0134 0,0687 0,0102 0,2216 0,0076 0,0000 0,0041 

802 0,0113 0,2526 0,2424 1,1133 98,0380 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0134 0,0693 0,0101 0,2235 0,0077 0,0000 0,0042 

822 0,0113 0,2523 0,2468 1,1171 98,0284 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0134 0,0701 0,0101 0,2254 0,0078 0,0000 0,0040 

842 0,0113 0,2689 0,2517 1,1214 97,9997 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0708 0,0101 0,2272 0,0079 0,0000 0,0041 

862 0,0114 0,2584 0,2545 1,1282 97,9947 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0136 0,0721 0,0101 0,2305 0,0081 0,0000 0,0040 

882 0,0113 0,2519 0,2453 1,1126 98,0296 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0134 0,0716 0,0099 0,2290 0,0081 0,0000 0,0040 

902 0,0113 0,2550 0,2473 1,1117 98,0209 0,0133 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0135 0,0725 0,0099 0,2314 0,0082 0,0000 0,0042 

922 0,0112 0,2546 0,2451 1,1106 98,0273 0,0132 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0134 0,0723 0,0098 0,2296 0,0082 0,0000 0,0038 

942 0,0115 0,2588 0,2500 1,1337 97,9841 0,0135 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0137 0,0745 0,0100 0,2367 0,0085 0,0000 0,0042 

962 0,0110 0,2484 0,2414 1,0935 98,0566 0,0130 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0721 0,0096 0,2279 0,0082 0,0000 0,0053 
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982 0,0111 0,2496 0,2422 1,0945 98,0495 0,0131 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0133 0,0732 0,0096 0,2312 0,0084 0,0000 0,0042 

 

Observações: 

(1) Hexanos; 

(2) Heptanos; 

(3) Octanos; 

(4) Nonanos; 

(5) Decanos. 
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Condições de Operação 

Q (ml/min) 25 

 

T (°C) 5 

Tempo Composição molar (%) 

min CO2 C2H6 O2 N2 CH4 C3H8 iC4H10 nC4H10 iC5H12 nC5H12 nC6H14 nC7H16 Hex
(1)

 Hep
(2)

 Oct
(3)

 Non
(4)

 Dec
(5)

 

2 0,0311 0,2455 0,3713 1,3958 97,9355 0,0000 0,0000 0,0029 0,0000 0,0000 0,0000 0,0074 0,0055 0,0000 0,0000 0,0000 0,0050 

22 0,0117 0,2596 0,2443 1,1101 98,3359 0,0132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0096 0,0054 0,0065 0,0000 0,0000 0,0025 

42 0,0115 0,2523 0,2354 1,0880 98,3672 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0112 0,0052 0,0116 0,0000 0,0000 0,0024 

62 0,0116 0,2549 0,2393 1,1040 98,3319 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0027 0,0131 0,0062 0,0190 0,0000 0,0000 0,0026 

82 0,0115 0,2500 0,2409 1,0931 98,3367 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0034 0,0146 0,0063 0,0268 0,0000 0,0000 0,0024 

102 0,0117 0,2571 0,2430 1,1331 98,2767 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0041 0,0165 0,0084 0,0332 0,0000 0,0000 0,0026 

122 0,0115 0,2525 0,2370 1,0959 98,3152 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0046 0,0182 0,0087 0,0405 0,0000 0,0000 0,0026 

142 0,0116 0,2598 0,2418 1,1109 98,2775 0,0135 0,0011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0053 0,0180 0,0090 0,0490 0,0000 0,0000 0,0026 

162 0,0116 0,2546 0,2392 1,1054 98,2827 0,0135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0058 0,0195 0,0094 0,0558 0,0000 0,0000 0,0025 

182 0,0116 0,2523 0,2377 1,1108 98,2723 0,0135 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0063 0,0208 0,0095 0,0610 0,0011 0,0000 0,0022 

202 0,0115 0,2527 0,2378 1,0936 98,2821 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0067 0,0219 0,0099 0,0661 0,0012 0,0000 0,0022 

222 0,0117 0,2562 0,2424 1,1167 98,2416 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0073 0,0235 0,0101 0,0724 0,0013 0,0000 0,0023 

242 0,0117 0,2572 0,2424 1,1210 98,2288 0,0136 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0077 0,0249 0,0106 0,0781 0,0014 0,0000 0,0026 
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262 0,0114 0,2501 0,2369 1,0821 98,2765 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0079 0,0254 0,0104 0,0810 0,0016 0,0000 0,0025 

282 0,0116 0,2551 0,2418 1,1243 98,2133 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0085 0,0274 0,0108 0,0881 0,0017 0,0000 0,0027 

302 0,0117 0,2561 0,2411 1,1182 98,2110 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0089 0,0288 0,0109 0,0938 0,0018 0,0000 0,0030 

322 0,0116 0,2522 0,2375 1,1108 98,2222 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 0,0295 0,0108 0,0970 0,0019 0,0000 0,0028 

342 0,0114 0,2485 0,2358 1,0898 98,2460 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0091 0,0301 0,0108 0,0994 0,0019 0,0000 0,0029 

362 0,0115 0,2502 0,2365 1,1001 98,2261 0,0135 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0095 0,0313 0,0108 0,1046 0,0020 0,0000 0,0028 

382 0,0113 0,2471 0,2344 1,0853 98,2427 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0097 0,0320 0,0110 0,1073 0,0021 0,0000 0,0028 

402 0,0117 0,2558 0,2426 1,1130 98,1868 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0101 0,0341 0,0113 0,1146 0,0024 0,0000 0,0028 

422 0,0115 0,2518 0,2394 1,1037 98,2021 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0102 0,0344 0,0112 0,1160 0,0024 0,0000 0,0029 

442 0,0114 0,2504 0,2384 1,1074 98,1964 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0103 0,0353 0,0112 0,1193 0,0025 0,0000 0,0030 

462 0,0116 0,2544 0,2412 1,1166 98,1732 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0107 0,0367 0,0113 0,1244 0,0026 0,0000 0,0027 

482 0,0114 0,2494 0,2357 1,0912 98,2097 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0106 0,0367 0,0109 0,1247 0,0027 0,0000 0,0028 

502 0,0115 0,2517 0,2415 1,1054 98,1786 0,0135 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0110 0,0382 0,0113 0,1305 0,0028 0,0000 0,0030 

522 0,0116 0,2536 0,2437 1,1281 98,1460 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0112 0,0394 0,0113 0,1347 0,0029 0,0000 0,0030 

542 0,0116 0,2535 0,2426 1,1133 98,1576 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0113 0,0402 0,0114 0,1378 0,0029 0,0000 0,0030 

562 0,0114 0,2483 0,2382 1,0953 98,1859 0,0133 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0112 0,0403 0,0112 0,1380 0,0030 0,0000 0,0029 

582 0,0116 0,2528 0,2411 1,1156 98,1501 0,0136 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0116 0,0418 0,0115 0,1434 0,0031 0,0000 0,0029 

602 0,0114 0,2487 0,2365 1,0940 98,1802 0,0134 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0115 0,0420 0,0112 0,1443 0,0031 0,0000 0,0027 
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622 0,0117 0,2549 0,2426 1,1227 98,1306 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0119 0,0436 0,0116 0,1495 0,0033 0,0000 0,0030 

642 0,0115 0,2514 0,2392 1,1062 98,1526 0,0136 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0118 0,0440 0,0113 0,1511 0,0033 0,0000 0,0030 

662 0,0113 0,2456 0,2330 1,0827 98,1908 0,0132 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0117 0,0437 0,0111 0,1500 0,0033 0,0000 0,0027 

682 0,0115 0,2511 0,2404 1,1068 98,1465 0,0135 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0120 0,0453 0,0111 0,1556 0,0035 0,0000 0,0026 

702 0,0117 0,2536 0,2421 1,1192 98,1207 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0123 0,0469 0,0115 0,1608 0,0036 0,0000 0,0028 

722 0,0117 0,2547 0,2442 1,1224 98,1121 0,0137 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0124 0,0473 0,0113 0,1627 0,0036 0,0000 0,0030 

742 0,0114 0,2493 0,2386 1,1061 98,1420 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0122 0,0471 0,0111 0,1616 0,0036 0,0000 0,0027 

762 0,0117 0,2547 0,2413 1,1172 98,1169 0,0135 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0123 0,0483 0,0112 0,1655 0,0038 0,0000 0,0028 

782 0,0114 0,2502 0,2390 1,1060 98,1349 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0123 0,0484 0,0110 0,1659 0,0038 0,0000 0,0026 

802 0,0117 0,2545 0,2426 1,1197 98,1039 0,0137 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,0502 0,0113 0,1721 0,0039 0,0000 0,0028 

822 0,0114 0,2486 0,2369 1,0912 98,1484 0,0134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0124 0,0498 0,0109 0,1704 0,0039 0,0000 0,0028 

842 0,0114 0,2494 0,2379 1,0961 98,1383 0,0134 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0125 0,0504 0,0110 0,1721 0,0040 0,0000 0,0028 

862 0,0117 0,2554 0,2449 1,1246 98,0880 0,0136 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0128 0,0521 0,0112 0,1781 0,0041 0,0000 0,0027 

882 0,0116 0,2537 0,2434 1,1176 98,0981 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0128 0,0524 0,0109 0,1790 0,0042 0,0000 0,0026 

902 0,0115 0,2501 0,2400 1,0971 98,1246 0,0135 0,0010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,0525 0,0109 0,1793 0,0042 0,0000 0,0027 

922 0,0117 0,2566 0,2421 1,1190 98,0865 0,0137 0,0009 0,0000 0,0000 0,0000 0,0130 0,0540 0,0111 0,1842 0,0044 0,0000 0,0028 

942 0,0117 0,2567 0,2509 1,1226 98,0706 0,0138 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0,0131 0,0548 0,0112 0,1866 0,0044 0,0000 0,0029 

962 0,0117 0,2559 0,2445 1,1172 98,0842 0,0137 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0130 0,0549 0,0109 0,1870 0,0044 0,0000 0,0027 
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982 0,0113 0,2490 0,2349 1,0848 98,1395 0,0133 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0127 0,0539 0,0105 0,1831 0,0044 0,0000 0,0024 

 

Observações: 

(1) Hexanos; 

(2) Heptanos; 

(3) Octanos; 

(4) Nonanos; 

(5) Decanos. 

 



Apêndice B: Memória de Cálculo                                                                                                                           84 

Ariano Brito de Farias – Setembro/2015 

Apêndice B: Memória de cálculo 

 Cálculo da massa específica da mistura na fase gasosa: 
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 ̂                

 

 Cálculo da massa molar da mistura gasosa: 

 

     (     )  ∑     (     )

 

   

 

 

 

 Cálculo da concentração do componente i na fase gasosa: 

 

  (     )  

     (     )      (   )   
 (

    
    ⁄ )

     (     )
 
     ( )

   ( )
        (   ) 
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Anexo: Memória de cálculo 

Cálculo da massa transferida, concentração do soluto na fase líquida e concentração 

média logarítmica para cada ensaio (Silva Filho, 2013). 

 

 Cálculo da massa transferida à fase líquida: 

 

            (  )

   (      ) {[    
 (     )      

 (     )]}   (   )    (  

   ) 

onde, 

  :Vazão de alimentação de gás na célula de absorção; 

    
 : Concentração de alimentação do componente i na fase gasosa; 

    
 : Concentração do componente i na fase gasosa após trocar massa com o líquido 

absorvente; 

 

 Cálculo concentração da fase líquida: 

 

  (    )  
            (  )     (    )

           (  )
 

 

 Cálculo concentração média logarítmica na fase gasosa: 

 

     (     )  
  

    
 

  (
  

 

  
 )

 

 

onde, 

  
 : Concentração de alimentação do componente i na fase gasosa; 

  
 : Concentração de saída do componente i na fase gasosa após trocar massa com o 

liquido absorvente. 


