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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi o estudo da utilização do carbonato de potássio para a 

absorção de CO2, tendo como principal foco o uso dessa tecnologia para o 

beneficiamento de biogás em instalações de pequeno e médio porte. 

O estudo foi dividido em três partes. Na primeira, realizou-se um projeto fatorial, 

baseado em resultados obtidos por meio de simulação via ASPEN Plus, com o intuito 

de quantificar a influência da vazão de líquido, da vazão de gás, da concentração da 

solução e da temperatura do líquido na quantidade de gás carbônico absorvida. Na 

segunda, foram realizados ensaios de absorção de CO2 em coluna recheada com 

anéis de Raschig de vidro, utilizando soluções de carbonato de potássio, com objetivo 

de comparar os resultados obtidos pelo projeto fatorial e estudar o seu potencial para 

o processo de beneficiamento de biogás. Na terceira, quatro substâncias foram 

separadamente utilizadas em mistura com solução de carbonato de potássio, de 

maneira a verificar seu poder como promotores da reação de gás carbônico com 

carbonato de potássio.  

Os resultados do projeto fatorial apresentaram a temperatura, vazão e concentração 

de líquido como as variáveis independentes de maior influência positiva na absorção 

de CO2, enquanto que a vazão de gás teve influência negativa de baixa intensidade.  

A quantidade de gás carbônico absorvida em solução sem promotores e em pressão 

ambiente foi baixa, como relata a literatura. A utilização de promotores possibilitou um 

aumento substancial da absorção, principalmente com o uso da piperazina. 

 

Palavras-chaves: Absorção química, Gás carbônico, Carbonato de potássio, Coluna 

recheada, Projeto fatorial  

  



 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to study the use of potassium carbonate for CO2 absorption, 

aiming to use this technology for biogas upgrade for small and medium scale plants. 

The study was divided in three parts. In the first one, a factorial design was done, 

based in results obtained by simulation via ASPEN Plus, to verify the influence of four 

process variables, namely: liquid volumetric flow rate, gas volumetric flow rate, solution 

concentration and liquid temperature. Secondly, CO2 absorption experiments were run 

in columns packed with glass Raschig rings, using potassium carbonate, in order to 

compare the results obtained by the factorial design and to study the solution’s 

potential for biogas upgrade. Lastly, four substances were separately mixed into 

potassium carbonate solutions, aiming to verify their potential as CO2 absorption 

promoters. 

The results of the factorial design presented the liquid temperature, the liquid 

volumetric flow rate and the solution concentration as the most positively influential 

independent variables in carbon dioxide absorption, while the gas volumetric flow rate 

had a negative influence with low intensity. 

The amount of CO2 absorbed in solution without promoters and in ambient pressure 

was low, fact that is mentioned by other researchers. The use of promoters allowed a 

substantial increase in efficiency of CO2 absorption, mainly with the use of piperazine. 

 

Key words: Chemical absorption, Carbone dioxide, Potassium carbonate, Packed 

column, Factorial project.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

De maneira a relatar o conhecimento e os resultados adquiridos, esta dissertação foi 

elaborada com base na 4ª edição das Diretrizes para apresentação de dissertações e 

teses da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2013).  

Nesse capítulo introdutório, serão abordados brevemente o atual estado da arte do 

uso do biogás como fonte energética alternativa, bem como a motivação e o objetivo 

deste estudo. 

No segundo capítulo, serão discutidas as bases teóricas do processo de 

beneficiamento do biogás e dos métodos utilizados para o seu estudo. 

No terceiro capítulo, serão detalhados os equipamentos, a metodologia dos 

experimentos e as simulações. 

No quarto capítulo, serão apreciados os resultados obtidos nos experimentos, 

comparando-os com dados da literatura e da simulação. 

No quinto capítulo, será apresentada a conclusão do trabalho, baseado nos resultados 

obtidos. 

No sexto capitulo, serão recomendados tópicos de estudo para a continuação deste 

trabalho.  

 

1.1 BIOGÁS NO CONTEXTO ATUAL 

 

Atualmente, a necessidade de se utilizar métodos menos agressivos ao meio 

ambiente fez com que a utilização de energia a partir de resíduos orgânicos se 

tornasse atraente. Nesse cenário, o biogás se apresenta como uma fonte energética 

alternativa de extremo interesse, principalmente para fazendas e empresas de 

pequeno e médio porte (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE, 2010). 

O uso do biogás como fonte energética apresenta diversas vantagens e também 

algumas dificuldades, que estão resumidas nas Tabela 1 e 2, respectivamente. 

No Brasil, apesar da instituição do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica, PROINFA, em 2002, a capacidade de geração elétrica do biogás 

passou de 20 MW em 2005 para apenas 70 MW em 2014 (EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2015). Comparativamente, em um espaço de tempo semelhante, a 

Alemanha quintuplicou seu parque de usinas de biogás, passando sua potência total 
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de 45 MW em 1999 para 1853 MW em 2009 (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE 

ROHSTOFFE, 2010). 

 

Tabela 1 – Principais vantagens da utilização de biogás como fonte energética divididas em subgrupos  

VANTAGENS 

Sociedade 

Geração de empregos e redução de subempregos 

Fonte descentralizada e próxima ao usuário, 
utilizando-se de resíduos como matéria prima 

Colaboração no saneamento básico 

Prefeitura 

Ganho de receita extra por meio da energia gerada e 
da venda a concessionárias 

Colaboração no tratamento de lixo 

Melhor gerenciamento de instalações de saneamento 

Estações de tratamento de 
esgotos e gerenciadoras 

de aterros 

Redução da energia elétrica comprada 

Possibilidade de venda de eletricidade 

Uso de processos de cogeração (produção e 
utilização combinada de calor e eletricidade) 

Meio ambiente 

Redução da emissão de metano, gás que possui 
potencial de aquecimento global muitas vezes maior 
que do gás carbônico  

Redução do consumo de fontes fósseis, principais 
agentes do efeito estufa 

Redução da geração de odor 

Redução da poluição de lençóis freáticos  

Melhoria dos lixões, principal maneira de disposição 
de lixo nacional 

Fonte: Salomon (2007) 

 

Tabela 2 – Principais dificuldades da utilização de biogás como fonte energética divididas em subgrupos  

DIFICULDADES 

Tecnológicas Purificação do gás 

Econômicas 

Alto investimento 

A análise convencional não leva em consideração 
benefícios ambientais 

Fonte: Salomon (2007) 
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No entanto, segundo Nadaletti et al. (2015), gera-se 16.131.857 Nm³/h de biogás no 

Brasil, o que seria suficiente para suprir a necessidade energética da frota nacional 

de ônibus, estimada em 107 mil veículos, o que mostra o potencial do biogás no país. 

 

1.2. TRATAMENTO DO BIOGÁS 

 

Para poder ser utilizado de maneira mais diversificada, o biogás deve passar por um 

processo de beneficiamento (upgrade em inglês), no qual diminui-se a sua 

concentração de dióxido de carbono, o que aumenta o poder calorífico do biogás 

devido ao aumento da concentração de metano na sua composição. O processo mais 

utilizado para esse fim é a absorção química, sendo a monoetanolamina (MEA) o 

reagente mais usado. Contudo, a aplicação dessa amina apresenta diversas 

limitações, tais como alto preço, relativa toxicidade, alto custo energético para 

recuperação, alta degradação térmica e oxidativa, formação de sais estáveis, alta 

pressão de vapor e alto poder de corrosão (MUMFORD et al., 2011). 

Tendo em vista essas limitações, principalmente o alto custo de regeneração da amina, 

a US Bureau of Mines desenvolveu um método de absorção de gás carbônico, 

utilizando como reagente o carbonato de potássio, dando ao processo o nome de 

Benfield (MUMFORD et al., 2011). A aplicação de K2CO3 representa uma redução 

expressiva do custo operacional, uma vez que essa solução não apresenta as 

limitações citadas da MEA. Todavia, o seu uso em pequenas instalações é dificultado 

devido especialmente à necessidade de coluna pressurizada, condição que eleva o 

custo energético do processo, traz a necessidade do uso de materiais específicos 

(geralmente mais caros) e aumenta o risco de acidentes.  

De maneira a se contornar essa condição, foi proposta por Ellis (1960 apud 

DANCKWERTS; McNEIL, 1967) a utilização de misturas de aminas em solução de 

carbonato de potássio. Desde então, diversas substancias, denominadas promotores 

(promoter em inglês), foram estudadas em mistura com carbonato de potássio com o 

intuito de aumentar a eficiência da absorção de gás carbônico em pressão ambiente. 

Borhani et al. (2015) citam 38 promotores em seu artigo, incluindo aminas, sais e 

ácidos inorgânicos, polímeros e enzimas. 
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1.3. OBJETIVO 

 

O objetivo geral desse trabalho é estudar a utilização de carbonatos para absorção de 

gás carbônico em coluna de absorção com recheio randômico, tendo em vista o seu 

uso em pequenas instalações rurais para o beneficiamento de biogás. 

Para cumprir esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

avaliar a influência da temperatura do líquido, da concentração da solução, da vazão 

de líquida e da vazão gasosa na quantidade de dióxido de carbono absorvida, 

empregando planejamento estatístico de experimentos; realizar ensaios com soluções 

de carbonato de potássio não promovidas em coluna recheada com anéis de Raschig, 

de maneira a avaliar a eficiência do uso do planejamento estatístico de experimentos 

e obter as condições experimentais que possibilitam a maior absorção de gás 

carbônico; estudar a variação da quantidade de CO2 absorvida ao utilizar promotores, 

tais como piperazina (PZ) e dietanolamina (DEA), em mistura com soluções de K2CO3 

comparando a eficiência dos processos com e sem aminas e também confrontando 

os resultados dos ensaios com os dados obtidos na literatura. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esta seção será dividida em tópicos referentes a cada área de estudo.  

O primeiro tópico aborda a formação de biogás a partir de matéria orgânica, sua 

concentração e seu processo de separação do gás carbônico, denominado 

beneficiamento (upgrade em inglês).  

O segundo apresenta a teoria da absorção física e química, os detalhes dos 

equipamentos utilizados, assim como os parâmetros envolvidos na sua escolha.  

O terceiro aborda as reações químicas entre o gás carbônico e as soluções mais 

comumente utilizadas para a sua absorção. 

O quarto detalha a utilização de programas de simulação de processos e o modelo 

termodinâmico envolvido. 

O quinto apresenta brevemente a teoria da espectroscopia do infravermelho na 

caracterização de amostras.  

O sexto traz o estado da arte do tema, a partir do qual, alguns dados obtidos serviram 

como base de comparação para os resultados desta dissertação. 

 

2.1. BIOGÁS 

 
O biogás é uma mistura de metano, dióxido de carbono e traços de outros gases 

originados pela digestão anaeróbica de biomassa realizada por bactérias, facilmente 

obtido a partir, por exemplo, de esgotos, pântanos, resíduos sólidos de animais e 

restos de alimentos (PALMER, 1981). A concentração dos compostos presentes na 

sua composição varia de acordo com os compostos orgânicos presentes 

originalmente na matéria orgânica que é digerida e pelas condições que esse 

processo ocorre.  

 

2.1.1. Processo biológico da geração de biogás 

 

A Figura 1 mostra um esquema dos processos envolvidos na transformação da 

matéria orgânica até o biogás. 

Primeiramente, compostos orgânicos complexos (proteínas, carboidratos, lipídios) 

sofrem hidrólise gerando compostos orgânicos mais simples (aminoácidos, ácidos 

graxos, açúcares). Esse processo é feito por enzimas de bactérias hidrolíticas. 
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Em seguida, bactérias fermentativas acidogênicas fazem com que os compostos 

formados na hidrólise sofram acidogênese. Esse processo gera ácidos graxos de 

cadeia curta (ácidos acético, propiônico e butírico), gás carbônico e gás hidrogênio. 

Paralelamente, uma pequena quantidade de ácido lático e álcoois se formam 

dependendo da concentração de hidrogênio intermediário. 

A etapa posterior é a acetogênese, processo em que bactérias acetogênicas 

produzem ácido acético, gás hidrogênio e gás carbônico, a partir dos produtos 

gerados na acidogênese. 

Finalmente, o último estágio é a metanogênese. Ela é realizada por arqueas 

metanonênicas, as quais produzem metano a partir de ácido acético, hidrogênio e gás 

carbônico (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE, 2010). 

 

 

Figura 1 – Diagrama da respiração anaeróbica feita por bactérias, resultando na produção de biogás.  
Adaptado de Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (2010) 

 

2.1.2. Componentes do biogás 

 

A composição do biogás varia de acordo com a matéria orgânica que é digerida. Em 

casos de processo de produção, a temperatura de fermentação, nível de carga do 
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reator e tempo de retenção hidráulica também influenciam a composições da mistura 

(FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE, 2010).  

De acordo a Tabela 3, em geral, mais de 50% da composição do biogás é formada 

por metano. Essa composição indica que a sua liberação direta ao meio ambiente é 

nociva, dado que esse gás possui um potencial de aquecimento global (Global-

Warming Potential, GWP) 26 vezes maior que o de gás carbônico em um período de 

10 anos (LELIEVELD; CRUTZEN; BRÜHL, 1992). 

No entanto, a presença do CH4 permite a utilização do biogás como fonte de energia 

através de sua queima, o que liberaria CO2 para atmosfera, diminuindo 

substancialmente seu impacto no meio ambiente. Aliado à sua fácil obtenção, o que o 

torna barato, essa composição faz com que o biogás se apresente como uma 

alternativa viável para o constante aumento da demanda energética mundial. 

 

Tabela 3 – Concentração dos compostos presentes no biogás apresentada em cinco fontes bibliográficas  

Composto % vol [1] % vol [2] % vol [3] % vol [4] % vol [5] 

CH4 53 – 70 40 – 70 40 – 75 50 – 75 50 – 75 

CO2 30 – 50 25 – 40 25 – 40 25 – 40 25 – 45 

N2 2 – 6 0,5 – 2,5 0,5 – 2,5 0,5 – 2,5 0 – 2 

O2 0 – 5 0,1 – 1 0,1 – 1 0,1 – 1 0 – 2 

H2S 0 – 0,2 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,002 – 2 

NH3 0 – 0,01 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 – 

CO – 0 – 0,1 0 – 0,1 – – 

H2 – 1 – 3 1 – 3 1 – 3 0 – 1 

Fonte: [1] Yang et al. (2014), [2] Salomon (2007), [3] Salomon; Lora (2009), [4] Cassini, (2003), [5] Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe, (2010) 

 

Outro dado importante da Tabela 3 é a quantidade de gás carbônico presente no 

biogás, que representa em torno de um terço da sua composição. Essa quantidade 

de dióxido de carbono é o que diferencia o biogás do gás natural, que contém menos 

de 1% dessa substancia. (PETERSSON; WELLINGER, 2009) 

Pelo fato do CO2 ser inerte, a retirada dele é desejável para que a mistura possa ter 

um maior teor de metano, aumentando seu poder calorífico, e assim ser utilizada de 

maneira mais abrangente, desde a queima para a produção de energia até o uso como 

combustível automotivo (YANG et al., 2014; TIPPAYAWONG; 

THANOMPONGCHART, 2010). Além disso, a absorção do gás carbônico permite 

utilizar o biogás como um Gás Natural Substituto (GNS), comumente denominado 

biometano (biosyngas), gerando uma fonte energética complementar a países 
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consumidores de gás natural (JOPPERT et al., 2014; PETERSSON; WELLINGER, 

2009). 

 

2.1.3. Beneficiamento do biogás 

 

O beneficiamento do biogás é considerado a retirada de gás carbônico com a 

finalidade de aumentar o poder calorífico do biogás, aumentando a sua concentração 

de metano. Através desse tratamento, seu valor energético pode chegar a 60% do 

poder calorífico do gás natural (SALOMON, 2009). De maneira ilustrativa, a Tabela 4 

mostra valores de poder calorífico inferior de alguns gases. 

 

Tabela 4 – Poder calorífico inferior de alguns gases em comparação ao biogás 

Gás PCI (MJ/m³) 

Metano 35,56 

Propano 92,11 

Butano 117,23 

Gás natural 31,82 

Biometano (Biogás) 23,02 

Fonte: Salomon (2009) 

 

Dos diversos métodos existentes para a realização do beneficiamento de biogás, 

pode-se citar a adsorção por inversão de pressão, absorção química, separação 

criogênica, lavagem com água e separação por membrana. A Tabela 5 faz uma 

comparação entre as vantagens e limitações de cada um desses métodos. 

 

Tabela 5 – Comparação das vantagens e limitações dos métodos utilizados para a absorção de CO2  

Processo Vantagens Limitações 

Adsorção 
por 
inversão de 
pressão 

- Economia em produção com 
pureza comparativamente alta 
- Custo moderado 
- Instalação e start up 
relativamente rápidos 

- Difícil aumento de escala da 
produção 
- Manutenção possui alto custo 
- Regeneração química 
necessária 

Lavagem 
com água 

- Processo simples 
- Remoção de H2S e CO2 
usando água 

- Alta pressão 
- Dificuldade de recuperação de 
CO2 

Criogênico - Alta pureza 

- Alto custo 
- Necessidade de grande espaço 
- Start up e shut down demorados 
- Difícil aumento de escala da 
produção 

  (Continua) 
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(Conclusão)   
Processo Vantagens Limitações 

Membrana 
- Fácil instalação e start up 
- Produção flexível 
- Pureza pode variar 

- Não viável economicamente 
- Não adequado para se obter 
alta pureza 
- Alto consumo de energia 

Absorção 
química 

- Absorventes químicos podem 
absorver com baixa pressão 

- Recuperação do solvente 
necessita de energia 
- Descarte do produto pode ser 
complicado 

Fonte: Ett et al. (2013) 

 

2.2. ABSORÇÃO  

 

A absorção é a técnica mais utilizada no beneficiamento de biogás. Esse método de 

separação envolve o contato entre uma mistura gasosa e um líquido (absorvedor ou 

solvente) de maneira a promover a transferência de um componente da fase gasosa 

para a fase líquida, podendo ter ou não reação química (SEADER; HENLEY; ROPER, 

2011).  

 

2.2.1. Absorção física 

 

A absorção física é definida pela passagem do gás para a fase líquida por meio de 

diluição, sem haver reação química. 

Admitindo-se que existe resistência à transferência nas fases gasosa e líquida e 

desprezando a resistência da interface, o fluxo molar de um soluto A, presente na 

mistura gasosa, para a fase líquida é dada pela eq. (1) (SHERWOOD et al., 1975 apud 

PAIVA, 1999) 

 

 𝑅𝐴𝑎 = 𝑘𝐺𝑎(�̃�𝐴
𝑏 − �̃�𝐴

𝑖 ) = 𝑘𝐿𝑎(𝐶𝐴
𝑖 − 𝐶𝐴

𝑏) (1) 

 

em que, 𝑅𝐴 é o fluxo molar do soluto A em kmol/(m² s); 𝑎, a área interfacial efetiva 

específica em m²/m³; 𝑘𝐺, o coeficiente de transferência gasoso em m/s; �̃�𝐴
𝑏 e �̃�𝐴

𝑖
 , as 

concentrações molares de A no seio do gás e na interface em kmol/m³, 

respectivamente; 𝑘𝐿, o coeficiente de transferência líquido em m/s; 𝐶𝐴
𝑖 , a concentração 

de A dissolvido em equilíbrio com �̃�𝐴
𝑖  dado em kmol/m³; 𝐶𝐴

𝑏, a concentração molar de 

A dissolvido no seio líquido em kmol/m³. 
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O modelo de transferência de massa mais utilizado é o do filme duplo proposto por 

Lewis e Whitman (1929 apud PAIVA, 1999). Essa teoria sugere a existência de dois 

filmes estagnados, um de gás e um de líquido, juntos à interface das suas fases, onde 

a transferência ocorre apenas por difusão. Ao longo do filme líquido, a concentração 

de A decresce de, 𝐶𝐴
𝑖  até 𝐶𝐴

𝑏. Por meio dessa teoria, o coeficiente de transferência de 

massa líquido é definido pela eq. (2). 

 

 
𝑘𝐿 =

𝐷

𝛿
 (2) 

 

onde, 𝐷 é a difusividade de massa em m/s e 𝛿, a espessura do filme líquido em m.  

No entanto, Astarita et al. (1983) observa que estudos consistentemente mostram que 

o coeficiente 𝑘𝐿 é proporcional à raiz quadrada da difusividade e que, portanto, a teoria 

do filme duplo pode gerar resultados incorretos. 

Por esse motivo, o modelo de penetração proposto por Higbie (1935 apud PAIVA, 

1999) apresenta resultados mais consistentes. Essa teoria sugere que uma pequena 

porção de líquido, pertencente originalmente ao seio da fase líquida, é transportada 

até a interface, onde ela fica em contato com a fase gasosa por um certo tempo de 

contato, no qual ocorre a difusão do gás. Passado esse tempo, essa porção volta ao 

seio líquido. Através desse modelo, obtém-se a eq. (3). 

 

 

𝑘𝐿 = 2√
𝐷

𝜋 ∙ 𝑡𝑐
 (3) 

 

na qual, 𝐷 é a difusividade de massa em m/s e 𝑡𝑐, o tempo de contato em s. 

 

2.2.2. Absorção química 

 

A absorção química difere da absorção física pela presença de reação entre o gás e 

o líquido. 

As reações químicas possuem dois efeitos distintos na transferência de massa: 

Primeiro, devido à reação, a concentração do gás no seio da fase líquida é mantida 

baixa, o que favorece a transferência por manter alta a sua força motriz. Segundo, em 

condições iguais de força motriz, a absorção química possui maior velocidade de 
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transferência que uma absorção física. Esse aumento de velocidade ocorre devido a 

um processo reativo-difusivo e é representado por um fator de aumento adimensional, 

𝐼, que altera o fluxo molar da eq. (1) para a eq. (4). 

 

 𝑅𝐴𝑎 = 𝐼𝑘𝐿𝑎(𝐶𝐴
𝑖 − 𝐶𝐴

𝑏) (4) 

 

De maneira a avaliar o processo reativo-difusivo, Astarita et al. (1983) determinou a 

utilização do adimensional Φ, que relaciona o tempo de difusão e o tempo de reação 

pela eq. (5). 

 

 
Φ =

𝑡𝐷
𝑡𝑟

 (5) 

 

onde, 𝑡𝐷 e 𝑡𝑟são o tempo de difusão e de reação, respectivamente, dados em s e 

definidos pelas eq. (6) e (7). 

 

 
tD =

𝛿2

𝐷
 (6) 

 
tr =

(𝐶𝐴
𝑖 − 𝐶𝐴

𝑏)

2𝑟𝐴,𝑚é𝑑𝑖𝑜
 (7) 

 

em que, 𝛿 é a espessura do filme líquido em m; 𝐷, a difusividade de massa em m/s; 

𝐶𝐴
𝑖 , concentração de A na interface em kmol/m³; 𝐶𝐴

𝑏, concentração de A no seio líquido 

em kmol/m³ e 𝑟𝐴,𝑚é𝑑𝑖𝑜 é a velocidade de reação média do componente A em kmol/(m² 

s).  

Tendo definido essas variáveis, Astarita et al. (1983) atribuíram três velocidades de 

reação conforme o valor de 𝑡𝑟. A Tabela 6 resume essas atribuições. 

 

Tabela 6 – Velocidades de reação definidas pelo tempo de reação 

Velocidade de Reação 

Reação lenta 𝑡𝑟 > 10
−2 𝑠 

Reação rápida 10−2 𝑠 > 𝑡𝑟 > 10
−6 𝑠 

Reação instantânea 𝑡𝑟 < 10
−6 𝑠 

Fonte: Astarita et al. (1983) 
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Os autores também mencionam que a absorção de gás carbônico com carbonato de 

potássio possui tempo de reação próximo entre 10-2 e 10-5 s na faixa de temperatura 

de 45 e 100°C, o que configura uma reação rápida. 

 

2.2.3. Coluna de absorção 

 

Os processos de absorção, bem como os de destilação, são realizados em colunas, 

cujo interior pode ser preenchido com uma grande variedade de dispositivos de 

contato, sendo os principais tipos os pratos e os recheios (CALDAS et al., 2003). 

 

2.2.3.1. Coluna de pratos 

 

Colunas de pratos são vasos pressurizados verticais, onde as fases líquida e gasosa 

percorrem em escoamento contracorrente sobre pratos que propiciam o contato íntimo 

entre as fases, gerando a transferência de massa (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 

A Figura 2 mostra um exemplo de um prato de coluna, na qual a seção entre 1 e 2 

ilustra a área do downcomer, entre 2 e 3, a área ativa do prato, entre 3 e 4, a área de 

estabilização. 

 

 

Figura 2 – Esquema de uma seção de uma coluna de pratos perfurados. 
Figura elaborada pelo autor 
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Os pratos são chapas que possuem dispositivos de contato sobre a sua superfície, os 

quais realizam o borbulhamento da fase gasosa na fase líquida. Os tipos mais 

comumente utilizados são os pratos perfurados, os valvulados e os com 

borbulhadores, esquematizados na Figura 3.  

 

 

Figura 3 – Tipos de dispositivo de contato para colunas de pratos. Da esquerda para direita: orifício, válvula e 
borbulhador. 
Fonte: Seader; Henley; Roper (2011). 

 

Orifício é o dispositivo de contato mais simples e o mais barato, cujo diâmetro varia 

entre 3 e 13 mm. Para seu uso, o fluxo gasoso deve ser alto suficiente para evitar o 

choro do prato, que é o fluxo descendente do líquido através do dispositivo de contato.  

A válvula é uma capa com pernas que se encaixam sobre orifícios de 25 a 50 mm. 

Sem fluxo de vapor, a capa desce e tampa o orifício, impedindo o fluxo de líquido 

nesse sentido, evitando o choro do prato. Por esse motivo, esse dispositivo é indicado 

para processos com baixa vazão gasosa. 

O borbulhador possui uma capa de 75 a 150 mm sobre um tubo de subida de 50 a 75 

mm de diâmetro. Nesse dispositivo, o gás percorre o tubo ascendente, contorna-o 

quando alcança o topo da capa e sai pelas frestas laterais. Atualmente, é raramente 

utilizado, limitando-se a processos em que haja necessidade de um maior holdup 

líquido. 

A Tabela 7 faz resumo comparativo dos dispositivos de contato para coluna de pratos. 

 

Tabela 7 – Tabela comparativa das características dos dispositivos de contato de coluna de pratos  

 Perfuração Válvula Borbulhador 

Custo relativo 1 1,2 2 

Queda de pressão Baixa Intermediaria Alta 

Eficiência Baixa Alta Alta 

Capacidade de vapor Alta Alta Baixa 

Taxa de turndown 
típica 

2 4 5 

Adaptado de Seader; Henley e Roper (2011) 
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2.2.3.2. Coluna de recheio 

 

Comparado à coluna de pratos, colunas de recheio randômico são equipamentos mais 

simples. Dentro de um casco cilíndrico são posicionados suportes, sobre os quais são 

inseridos os recheios. Esses possuem a função de aumentar a área de contato entre 

as duas fases, de maneira a propiciar um maior transporte de massa. Os principais 

tipos de recheios utilizados são os randômicos e os estruturados, cujas diferenças 

serão abordadas adiante. 

Sobre o leito formado pelo recheio, são posicionados distribuidores de líquido, 

dispositivos que evitam a formação de caminhos preferenciais para o líquido por meio 

da irrigação efetiva dos recheios (PERRY; GREEN, 2008).  

A fase líquida é alimentada na parte superior da coluna e a percorre em sentido 

descendente por gravidade, enquanto a fase gasosa é alimentada na parte inferior e 

a percorre em sentido ascendente através dos interstícios, formando, dessa maneira, 

o escoamento em contracorrente (McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). A Figura 4 

esquematiza uma coluna recheada. 

 

 

Figura 4 – Esquema de uma coluna de recheio randômico ou estruturado. 
Adaptando de Perry e Green (2008) 
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Em colunas com mais de 6 m de altura, há necessidade de se separar o leito de 

maneira a evitar o channeling, fenômeno na qual o líquido escoa pela parede e o gás, 

pelo centro da coluna. Assim, redistribuidores de líquido são instalados sob o suporte 

dos recheios, garantido novamente a irrigação do leito seguinte (SEADER; HENLEY; 

ROPER, 2011). 

 

2.2.3.2.1. Coluna de recheio randômico 

 

Os recheios randômicos são estruturas arranjadas de maneira aleatória dentro de 

colunas com finalidade de aumentar a área de transferência de massa entre as fases 

líquida e gasosa. Seu diâmetro nominal pode variar de 6 a 75 mm, sendo que os 

menores que 25 mm são utilizados majoritariamente em laboratório (McCABE; 

SMITH; HARRIOTT, 1993). A Figura 5 mostra exemplos de recheios randômicos. 

O material usualmente utilizado é o metal (aço ou alumínio), devido à sua força 

mecânica e sua boa molhabilidade. No entanto, esse material faz com que o recheio 

tenha alto preço, limitando seu uso.  

Em temperaturas elevadas e meio corrosivo, a cerâmica, que apresenta maior 

molhabilidade mas menor força mecânica que o metal, é utilizada.  

Recheios poliméricos, mais especificamente polipropileno, apresentam o menor preço 

dentre os materiais mais utilizados, possuem boa força mecânica, mas baixa 

molhabilidade em baixa taxa de líquido (SEADER; HENLEY; ROPPER, 2011). A 

Tabela 8 mostras algumas características dos recheios randômicos.  

 

 

Figura 5 – Exemplos de recheios randômicos: (a) anel de Raschig, (b) anel de Pall de metal, (c) anel de Pall de 
plástico, (d) sela de Berl, (e) sela Intalox de cerâmica, (f) sela Super Intalox de plástico, (g) sela Intalox de Metal 
Fonte: McCabe; Smith e Harriott (1993) 
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Tabela 8 – Características de diversos recheios randômicos fabricados com diferentes tipos de materiais  

Tipo Material 
Tamanho 
nominal 

(in) 

Densidade 
(lb/ft³) 

Área 
total 

(ft²/ft³) 
Porosidade 

Fator de 
empacotamento 

Fp fp 

Anel de 
Raschig 

Cerâmica 

1/2 55 112 0,64 580 1,52 
1 42 58 0,74 155 1,36 

1 1/2 43 37 0,73 95 1 
2 41 28 0,74 65 0,92 

Anel de 
Pall 

Metal 
1 30 63 0,94 56 1,54 

1 1/2 24 39 0,95 40 1,36 
2 22 31 0,96 27 1,09 

Plástico 
1 5,5 63 0,9 55 1,36 

1 1/2 4,8 39 0,91 40 1,18 

Sela de 
Berl 

Cerâmica 
1/2 54 142 0,62 240 1,58 
1 45 76 0,68 110 1,36 

1 1/2 40 46 0,71 65 1,07 

Sela 
Intalox 

Cerâmica 

1/2 46 190 0,71 200 2,27 
1 42 78 0,73 92 1,54 

1 1/2 39 59 0,76 52 1,18 
2 38 36 0,76 40 1 
3 36 28 0,79 22 0,64 

Selas 
Super 
Intalox 

Cerâmica 
1 - - - 60 1,54 

2 - - - 30 1 

IMTP Metal 
1 - - 0,97 41 1,74 

1 1/2 - - 0,98 24 1,37 
2 - - 0,98 18 1,19 

Hy-Pak Metal 
1 19 54 0,96 45 1,54 

1 1/2 - - - 29 1,36 
2 14 29 0,97 26 1,09 

Fonte: McCabe; Smith e Harriott (1993) 

 

2.2.3.2.2. Coluna de recheio estruturado 

 

Recheios estruturados são chapas metálicas corrugadas e perfuradas, dispostas de 

maneira que o líquido se espalhe sobre sua superfície e o gás percorra por meio de 

canais formados pelo seu relevo. Esses canais são dispostos em 45o em relação ao 

horizonte e têm sua direção invertida em cada camada como mostra a Figura 6 

(McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993). 

Apesar de serem consideravelmente mais caros que recheios randômicos, os 

recheios estruturados possuem perda de carga substancialmente menor que os 

recheios randômicos, além de maior eficiência e capacidade, o que os tornam muito 

atrativos (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). 
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Figura 6 – Esquema do sentido do fluxo do gás em camadas sucessivas de um recheio estruturado 
Fonte: McCabe; Smith e Harriott (1993) 

 

2.2.3.3. Escolha do tipo de coluna 

 

Apesar de existirem diversos tipos de colunas de separação líquido-gás, em geral, a 

escolha é entre coluna de pratos e de recheio. 

Recheios randômicos são, em geral, limitados para colunas com diâmetro menor que 

2 ft (0,61 m) e altura de leito menor que 20 ft (6,09 m). Devido à possibilidade da 

utilização de diferentes tipos de materiais para sua construção, recheios randômicos 

são preferencialmente utilizados com soluções corrosivas. Além disso, essas colunas 

apresentam menor perda de carga em comparação às colunas de pratos, o que às 

permite serem utilizadas em condições de vácuo, quando se deseja baixo holdup 

líquido ou quando se há grande formação de espuma. Caso contrário, pratos são 

preferidos devido à confiabilidade de seu projeto. 

Recheios estruturados são dispositivos caros, mas são a melhor escolha quando se 

necessita de uma menor perda de carga, substituição dos pratos em uma coluna já 

existente, maior capacidade ou maior grau de separação (SEADER; HENLEY. 

ROPER, 2011). 

Kohl e Nielsen (1997) criaram a Tabela 9 para auxiliar a escolha do dispositivo de 

contato. 
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Tabela 9 – Guia de seleção de dispositivos de contato para sistemas gás-líquido  

Condições de aplicação 

Coluna de pratos Coluna de recheio 

Perfurações 
ou válvulas 

Borbulhadores 
Recheio 

randômico 
Recheio 

estruturado 

Baixa pressão 2 1 2 3 

Pressão Moderada 3 2 2 1 

Alta pressão 3 2 2 0 

Alta taxa de turndown* 2 3 1 2 

Baixa taxa de líquido 1 3 1 2 

Sistemas espumantes 2 1 3 0 

Resfriamento interno da coluna 2 3 1 0 

Presença de sólidos 2 1 1 0 

Solução suja ou polimerizada 2 1 1 0 

Múltiplas alimentações ou correntes 
paralelas 

3 3 1 0 

Alta taxa de líquido 2 1 3 0 

Coluna de pequeno diâmetro 1 1 3 2 

Coluna com diâmetro entre 3 e 10 ft 3 2 2 2 

Coluna com grande diâmetro 3 1 2 1 

Fluido corrosivo 2 1 3 1 

Fluido viscoso 2 1 3 0 

Necessidade de baixa perda de 
carga 

1 0 2 2 

Capacidade de coluna expandida 2 0 2 3 

Baixo custo 2 1 2 1 

Procedimentos de design presentes 3 2 2 1 

Legenda: 0 – Não usar, 1 – Avaliar com cuidado, 2 – Usualmente aplicado, 3 – Melhor opção 
* Razão entre a capacidade máxima e mínima de fluxo de vapor 
Adaptado de Kohl e Nielsen (1997) 

 

2.2.4. Balanço de massa na coluna de absorção 

 

O balanço de massa de uma coluna de absorção é um passo importante para o cálculo 

da sua altura. A Figura 7 mostra um esquema de uma coluna de absorção 

contracorrente e suas correntes mássicas. O seu volume de controle está contido 

dentro do retângulo azul. As correntes são de gás a ser tratado (gás rico), de solução 

absorvedora (solução pobre), gás pobre (gás limpo) e solução com a impureza 

absorvida (solução rica).  

Balanço global no volume de controle 

 

 𝑉 + 𝐿𝑒 = 𝑉𝑠 + 𝐿 (8) 
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em que, V é a vazão gasosa; Le, a vazão líquida na entrada; Vs, a vazão gasosa na 

saída e L, a vazão líquida. Todos em m³/s. 

 

 

Figura 7 – Diagrama do balanço de massa de uma coluna de absorção em contracorrente, e seu volume de controle 
apresentado pelo retângulo azul  
Adaptado de Mello (2013) 

 

Balanço do componente no volume de controle 

 

 𝑉𝑦 + 𝐿𝑒𝑥𝑒 = 𝑉𝑠𝑦𝑠 + 𝐿𝑥 (9) 

 

onde, y é a fração molar do componente no gás; ys, a fração molar do gás na saída; 

x, a fração molar do componente do líquido e xe, a fração molar no líquido na entrada 

Dessa maneira, pode-se obter a equação da linha de operação da coluna de absorção. 

  

 
𝑦 =

𝐿

𝑉
𝑥 +

𝑉𝑠𝑦𝑠 − 𝐿𝑒𝑥𝑒
𝑉

 (10) 
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Em seguida, faz-se o balanço global da coluna de absorção que está representado 

pela linha alaranjada. 

Balanço global na coluna 

 

 𝑉𝑒 + 𝐿𝑒 = 𝑉𝑠 + 𝐿𝑠 (11) 

 

na qual, Ls é a vazão líquida na saída e Ve é a vazão gasosa na entrada, ambos em 

m³/s 

Balanço do componente na coluna 

 

 𝑉𝑒𝑦𝑒 + 𝐿𝑒𝑥𝑒 = 𝑉𝑠𝑦𝑠 + 𝐿𝑠𝑥𝑠 (12) 

 

onde, ye é a fração molar do componente na fase gasosa na entrada e xs é a fração 

molar do componente na fase líquida na saída. 

 

2.2.5. Hidrodinâmica da coluna de absorção 

 

O desempenho de uma coluna de absorção depende da sua hidrodinâmica, a qual é 

influenciada pelos fluxos, pelas características dos fluidos envolvidos, pelas condições 

operacionais tais como temperatura e pressão e pelas características do recheio.  

Os parâmetros hidrodinâmicos utilizados industrialmente são a perda de carga e o 

holdup do líquido. Esse último pode ser dividido ainda em duas partes denominadas 

holdup estático, que é a quantidade de líquido que fica retida dentro da coluna após a 

sua drenagem, e holdup operacional, líquido que se renova constantemente dentro da 

coluna ao longo do processo.  

Para líquido e gás em contracorrente, a coluna apresenta três situações 

hidrodinâmicas: (MELLO, 2013) 

1 – Abaixo do ponto de carregamento, na qual o líquido e o gás não interagem e o 

holdup não depende do fluxo gasoso. 

2 – No ponto de carga, onde a tensão de cisalhamento entre os dois fluidos aumenta 

causando uma maior perda de carga e um incremento do holdup com o aumento da 

velocidade gasosa. 
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3 – Ponto de inundação, que é a situação em que a perda de carga e o holdup 

aumentam bruscamente, a fase líquida preenche completamente a coluna e a vazão 

de gás causa a sua inundação. 

Salienta-se ainda que uma boa transferência de massa depende também da 

distribuição do líquido sobre o recheio (CALDAS; LACERDA, 1988). Para isso, é 

necessário escolher devidamente o recheio a ser utilizado e o distribuidor líquido.  

A escolha da dimensão nominal do recheio depende do diâmetro da coluna. De acordo 

com Seader; Henley e Roper. (2011), McCabe; Smith e Harriott (1993) e Baker e 

Chilton (1935, apud MELLO, 2013), o recheio deve possuir um diâmetro 8 vezes 

menor do que o da coluna.  

 

2.3. REAÇÕES QUÍMICAS 

 

Devido à baixa solubilidade de CO2 em água, o emprego de soluções absorvedoras 

para a realização de absorção química é preferido à absorção física, uma vez que as 

reações permitem uma transferência mais rápida do gás para o líquido.  

 

2.3.1. Reações em solução de carbonato de potássio 

 

Sem a presença de promotores, que são substancias que funcionam como 

catalisadores homogêneos, o gás carbônico reage com o carbonato de potássio por 

meio da reação global apresentada pela eq. (13) (YE; LU, 2014). 

 

 𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ↔ 2𝐾𝐻𝐶𝑂3 (13) 

 

Os passos intermediários dessa reação são apresentados pelas eqs. (14) a (17) 

 

 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂
𝐾14
↔ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻+  (14) 

 𝐶𝑂2 + 𝑂𝐻
− ↔ 𝐻𝐶𝑂3

− (15) 

 𝐻𝐶𝑂3
−
𝐾16
↔ 𝐶𝑂3

2− + 𝐻+  (16) 

 𝐻2𝑂
𝐾𝑤
↔ 𝑂𝐻− + 𝐻+ (17) 

 

A taxa da reação global, (13), é dada pela eq. (18) 
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𝑟 = −

𝑑[𝐶𝑂2]

𝑑𝑡
= 𝑘𝑂𝐻[𝐶𝑂2] (18) 

 

sendo que, [CO2] é a concentração do CO2 em mol/L; t, o tempo em s e kOH, a 

constante da taxa da reação global (reação 13) dada pela eq. (19) 

 

 𝑘𝑂𝐻 = 𝑘14 + 𝑘15[𝑂𝐻
−] (19) 

 

onde, k14 e k15 são as constantes das taxas das reações 14 e 15, respectivamente e 

[OH-], a concentração de íons hidroxila. 

Quando o pH da solução é acima de 10, k14 é negligenciável quando comparado a k15. 

Além disso, para a absorção de CO2, as reações 16 e 17 são muito mais rápidas que 

a reação 15, resultando em uma concentração de hidroxila praticamente constante, o 

que faz com que a taxa de reação apresentada na eq. (18) possa ser tratada como 

uma reação irreversível de pseudo-primeira ordem com relação a CO2 (YE; LU, 2014) 

Ao longo dos anos, diversos autores pesquisaram o valor de kOH. Algumas das 

equações estão apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Cálculo da constante da taxa da reação 13 de acordo com alguns autores presentes na literatura 

Taxa de reação Artigo  

log 𝑘𝑂𝐻
∞ = 13,635 −

2895

𝑇
  Pinsent et al (1956) (20) 

log 𝑘𝑂𝐻 = log 𝑘𝑂𝐻
∞ + 𝛼𝐼  Nijsing et al (1959) (21) 

log 𝑘𝑂𝐻 = 13,635 −
2895

𝑇
+ 𝛼𝐼  

Astarita; Savage; Bisio (1983) 

Savage et al (1980) 
(22) 

log 𝑘𝑂𝐻 = log 𝑘𝑂𝐻
∞ + ∑𝑏𝑖𝑜𝑛𝐼𝑖𝑜𝑛  

log 𝑘𝑂𝐻
∞ = 11,916 −

2382

𝑇
  

Pohorecki; Moniuk (1988) 
(23) 

(24) 

log 𝑘𝑂𝐻 = 13,516 −
2871

𝑇
+ 𝛽𝐼  Kucka et al (2002) (25) 

log 𝑘𝑂𝐻 = 12,679 −
2576

𝑇
  Knuutila et al (2010) (26) 

 

onde, kOH
∞ é a taxa da reação global para diluição infinita; T, a temperatura em K; α, 

fator dependente da natureza da solução; I, a força iônica; bion, coeficiente da espécie 

iônica presente na solução e β, fator empírico dependente da temperatura 
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Pinsent et al (1956) usaram soluções de 0,005 a 0,05 M de NaOH em temperatura 

que variou de 0 a 40°C, obtendo a taxa para soluções infinitamente diluídas. 

Nijsing et al (1959) estudaram a absorção de CO2 em solução de KOH, NaOH e LiOH 

com concentrações até 3,1 M, de maneira a estudar o efeito da força e de espécies 

iônicas. 

Astarita, Savage e Bisio (1983) e Savage (1980) investigaram a absorção e a 

dessorção de CO2 em solução de K2CO3 quente. A equação obtida foi desenvolvida 

para funcionar com qualquer força iônica em temperatura que varia de 0 a 110°C.  

Pohorecki e Moniuk (1988) estudaram a influência do tipo de íon por meio da absorção 

em solução de KOH, NaOH e LiOH, contendo diferentes tipos de eletrólitos neutros. 

Sua validade é restrita para a faixa de temperatura de 18 a 41°C e de força iônica de 

até 4,0 kmol/m³. 

Kucka et al (2002) verificaram que existe influência do cátion no cálculo de kOH. Em 

condições iguais de temperatura e força iônica, a solução de KOH apresentou maior 

absorção de CO2 que a de NaOH. A equação gerada desse estudo tem validade para 

essas duas soluções, com força iônica até 0,85 kmol/m³ e para uma faixa de 

temperatura que varia de 20 a 50°C. 

Knuutila et al (2010) estudaram a absorção de gás carbônico em soluções de 

carbonato de sódio e de carbonato de potássio, com concentração variando de 5 a 

30% mássico e de 5 a 50% mássico, respectivamente, com temperatura até 70°C. 

Seus resultados mostraram que o cálculo de kOH baseado na concentração e o 

baseado na atividade apresentam pequena diferença em baixa concentração, mas é 

mais evidente com altas concentrações. 

 

2.3.2. Reação em solução de aminas primárias e secundárias 

 

Caplow (1968) propôs o mecanismo de duas etapas com formação de zwitterion para 

a reação de dióxido de carbono com aminas primarias e secundarias.  

Na presença de gás carbônico, a amina forma um zwitterion que rapidamente reage 

com uma base, gerando uma base protonada, como mostra as reações (27) e (28). 

 

 𝐶𝑂2 + 𝑅𝑅
′𝑁𝐻 ↔𝐻+𝑅𝑅′𝑁𝐶𝑂𝑂− (27) 

 𝐻+𝑅𝑅′𝑁𝐶𝑂𝑂− + 𝐵𝑎𝑠𝑒 → 𝑅𝑅′𝑁𝐶𝑂𝑂− + 𝐵𝑎𝑠𝑒𝐻+ (28) 
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na qual, a base pode ser OH-, RR’NH, CO3
2- ou H2O. 

Segundo Cullinane e Rochelle (2006), a taxa de reação pode ser escrita como  

 

 
𝑟𝐶𝑂2 =

[𝑅𝑅′𝑁𝐻][𝐶𝑂2]
1

𝑘27
+

𝑘−27

𝑘27∑𝑘28[𝐵𝑎𝑠𝑒]

 
(29) 

 

onde, 𝑘27 é a constante da taxa da reação (27); 𝑘−27, a constante da taxa da reação 

inversa da (27) e 𝑘28, a constante da taxa da reação (28). 

Para o caso de aminas primárias, a taxa de reação é limitada pela reação (28) e, 

portanto, 𝑘𝑏 → ∞, resultando na reação de primeira ordem, com relação à amina, 

expressa pela eq. (30). 

 

 𝑟𝐶𝑂2 = 𝑘27[𝑅𝑅
′𝑁𝐻][𝐶𝑂2] (30) 

 

Para aminas secundárias, a taxa de reação é limitada pela protonação da base, sendo 

então ∑𝑘21[𝐵𝑎𝑠𝑒] ≪ 𝑘−20, resultando na reação de segunda ordem, em relação à 

amina, expressa pela eq. (31). 

 𝑟𝐶𝑂2 =∑𝑘𝐴𝑚−𝑏
𝑏

[𝑅𝑅′𝑁𝐻][𝐵𝑎𝑠𝑒][𝐶𝑂2] (31) 

 
𝑘𝐴𝑚−𝑏 =

𝑘27𝑘𝑤
𝑘−27

 (32) 

 

onde, 𝑘𝑤 é a constante da taxa de reação de 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻+ + 𝑂𝐻− 

 

2.3.3. Reação em solução de carbonato de potássio promovido 

 

A utilização de substâncias em mistura com solução de carbonato para a absorção de 

CO2 é estudada desde o final dos anos 1930. Killeffer (1937) em seus estudos 

utilizando compostos orgânicos, tais como formaldeído, trietanolamina e etanol, em 

mistura com carbonato de sódio mostraram que mesmo baixas concentrações 

adicionadas desses componentes (entre 0,5 e 2%) aumentaram a quantidade de gás 

carbônico absorvido em até 115%. Apesar de não apresentar propostas para o 

mecanismo de reação, o autor sugere que a quantidade de CO2 absorvida aumenta 

devido a uma diminuição da tensão superficial causada pelos promotores.  
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Estudos dos anos 60 mostraram a existência de dois mecanismos existentes para a 

intensificação da absorção de gás carbônico promovido (ASTARITA et al., 1981). 

O primeiro foi estabelecido por Roberts e Danckwerts (1962), estudando a absorção 

de CO2 em solução de carbonato de potássio contendo ácido arsênico.  

Nesse modelo, o gás carbônico reage com íons H2AsO3
- na interface líquido-gás, 

gerando um composto intermediário, que prontamente reage com OH- do meio, 

gerando bicarbonato e regenerando os íons do catalisador. Esse processo é descrito 

pelas reações (33) e (34). 

 

 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− ↔ 𝐶𝑂2 ⋅ 𝐻2𝐴𝑠𝑂3

− (33) 

 𝐶𝑂2 ⋅ 𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− + 𝑂𝐻− ↔ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− (34) 

 

A taxa de reação dessa reação segue a eq. (35) 

  

 𝑟 = 𝑘35[𝐻2𝐴𝑠𝑂3
−][𝐶𝑂2] (35) 

 

definindo, dessa maneira, o modelo de catálise homogênea utilizado para promotores 

inorgânicos. 

O segundo mecanismo foi sugerido por Astarita et al. (1981) e baseia-se na reação 

(36)  

 

 𝐶𝑂2 + 𝐵𝑎𝑠𝑒 ↔ 𝐶𝑂2 ⋅ 𝐵𝑎𝑠𝑒  (36) 

 

Para essa base de Lewis poder ser considerado um promotor, ela não pode ser muito 

forte, pois formaria um complexo muito estável com CO2 ou até mesmo reagiria com 

água gerando mais OH-, que, por sua vez, reagiria com o CO2 conforme a reação (15). 

No entanto, ela não pode ser muito fraca, pois não teria força suficiente para realizar 

o transporte de CO2. 

Após essa base reagir com o gás carbônico, esse complexo é difundido ao seio líquido, 

onde ocorre a reação (37), regenerando a base. 

 

 𝐶𝑂2 ⋅ 𝐵𝑎𝑠𝑒 + 𝑂𝐻
− ↔ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝐵𝑎𝑠𝑒  (37) 

 



43 
 

A diferença dessa reação genérica para a reação com íons H2AsO3
- é o tempo da 

segunda reação. Enquanto a reação com ácido arsênico ocorre na interface, a reação 

com a base ocorre no seio líquido, o que caracteriza esse modelo nomeado 

“mecanismo de transporte” (shuttle mechanism em inglês), utilizado para explicar o 

efeito causado pela adição de promotores orgânicos, mais especificamente aminas.  

Astarita et al. (1981) ressaltam que ambos os modelos são, do ponto de visto químico, 

diferentes quantitativamente, mas iguais qualitativamente. Além disso, notam que o 

aumento da temperatura não afeta o tempo de difusão do complexo, mas pode 

diminuir o tempo da reação (37) a ponto do mecanismo de transporte se tornar um 

mecanismo de catálise homogênea. 

 

2.4. SIMULAÇÃO  

 

A simulação de processos é uma ferramenta que permite elaborar um modelo que 

replique o comportamento de processos reais ou idealizados, possibilitando seu 

estudo e a avaliação da influência de suas variáveis (MELLO, 2013). 

O modelo da simulação necessita de especificações dos componentes do processo, 

das constantes das reações, do método de cálculo de suas propriedades, dos 

modelos de cálculo de operações unitárias e das correntes de entrada (e de saída em 

alguns casos) e suas composições. 

 

2.4.1. Modelo Electrolyte NRTL 

 

A absorção de CO2 vem sendo estudada por diversos autores através do modelo 

termodinâmico Electrolyte NRTL (ElecNRTL) (AHMADI; GOMES; NGIAN, 2008; 

OEXMANN; KATHER, 2009; OYENEKAN; ROCHELLE, 2009). Proposto por Chen et 

al. (1982), esse modelo pode ser usado para uma ampla faixa de concentrações, em 

solventes aquosos ou nos que envolvem mistura. 

Esse modelo é baseado em duas suposições: 

1 – Repulsão tipo-íon: A presença de cátions ao redor de cátions e a presença de 

ânions ao redor de ânions é nula devido à alta repulsão existente entre íons de mesma 

carga. 
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2 – Eletroneutralidade local: Assume-se que ao redor de uma molécula de solvente 

a distribuição de cargas é tal que ocorre a neutralidade, ou seja, localmente a carga 

iônica é igual a zero. 

O modelo matemático do ElecNRTL tem como base o excesso de energia livre de 

Gibbs, dividindo-o em duas contribuições, sendo uma de curto alcance, que envolve 

interações íon-molécula, íon-íon e molécula-molécula, e outra de longo alcance, que 

envolve interações eletrostáticas íon-íon. (KOTHADARAMAN, 2010; MELLO, 2013). 

 

 𝑔𝑒𝑥∗ = 𝑔𝑒𝑥∗,𝐿𝑅 + 𝑔𝑒𝑥∗,𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 (38) 

 

onde, gex* é o excesso de energia livre molar de Gibbs; gex*,LR, a contribuição de longo 

alcance do excesso de energia livre molar de Gibbs e gex*,local, a contribuição local do 

excesso de energia livre molar de Gibbs. 

A contribuição de longo alcance é uma combinação entre a fórmula de Pitzer-Debye-

Hückel e a fórmula de Born, enquanto a local é derivada do modelo NRTL. 

 

 

2.4.1.1. Fórmula de Pitzer-Debye-Hückel 

 

A fórmula de Pitzer-Debye-Hückel é dada por (PITZER, 1980): 

 

 
𝑔𝑃𝐷𝐻
𝑒𝑥∗ = −𝑅𝑇(∑𝑥𝑘

𝑘

)(
1000

𝑀𝑠
)

1

2

(
4𝐴𝜙𝐼𝑥

𝜌
) ln (1 + 𝜌𝐼𝑥

1

2) (39) 

 

em que, xk é a fração molar do componente k na fase líquida; Ms, o massa molar do 

solvente em kg/kmol; Ix, a força iônica em base de fração molar, que é calculada pela 

eq (40); ρ, o parâmetro de maior aproximação e AΦ, o parâmetro de Debye-Hückel, 

que é calculado pela eq (41).  

 

 𝐼𝑥 = 0,5∑𝑥𝑘𝑧𝑘
2

𝑘

 
(40) 
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na qual, xk é a fração molar do componente k na fase líquida e zk é a carga da espécie 

k. 

 

 

𝐴𝜙 =
1

3
(
2𝜋𝑁𝑜𝑑

1000
)

1

2

(
𝑒2

𝐷𝑤𝑘𝐵𝑇
)

1,5

 (41) 

 

onde, No é o número de Avogadro; d, a densidade do solvente em kg/m³; e, carga de 

um elétron; Dw, a constante dielétrica da água, kB, a constante de Boltzmann e T, a 

temperatura em K 

 

2.4.1.2. Expressão de Born 

 

O estado de referência das espécies iônicas é a dissolução ideal do eletrólito em 

mistura. No entanto, o modelo NRTL define a referência como a dissolução ideal do 

eletrólito em água. Por esse motivo, a expressão de Born é utilizada de maneira a 

corrigir esse problema. (KOTHADARAMAN, 2010; MELLO, 2013). 

 

 
𝑔𝐵𝑜𝑟𝑛
𝑒𝑥∗ = 𝑅𝑇 (

𝑒2

2𝑘𝐵𝑇
) (
1

𝐷𝑠
−
1

𝐷𝑤
) (∑

𝑥𝑘𝑧𝑘
2

𝑟𝑘
𝑘

)10−2 (42) 

 

em que, R é a constante dos gases ideais; T, temperatura em K; kb, a constante de 

Boltzmann; e, a carga de um elétron; Ds é a constante dielétrica da mistura; Dw, a 

constante dielétrica da água; xk, a fração molar de k; zk, a carga da espécie k e rk, o 

raio de Born da espécie k. 

Dessa maneira, obtêm-se a contribuição de longo alcance pela soma das duas 

expressões 

 

 𝑔𝑒𝑥∗,𝐿𝑅 = 𝑔𝑃𝐷𝐻
𝑒𝑥∗ + 𝑔𝐵𝑜𝑟𝑛

𝑒𝑥∗  (43) 

 

2.4.1.3. Contribuição local 

 

Para o cálculo da contribuição local é utilizado o modelo NRTL (KOTHADARAMAN, 

2010; MELLO, 2013). 
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𝑔𝑒𝑥∗,𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 = (∑𝑋𝑚

𝑚

∑ 𝑋𝑗𝐺𝑗𝑚𝜏𝑗𝑚𝑗

∑ 𝑋𝑘𝐺𝑘𝑚𝑘
) +∑𝑋𝑐

𝑐

∑
𝑋𝑎′ ∑ 𝐺𝑗𝑐,𝑎′𝑐𝜏𝑗𝑐,𝑎′𝑐𝑗

(∑ 𝑋𝑎"𝑎" )(∑ 𝑋𝑘𝐺𝑘𝑐,𝑎′𝑐𝑘 )
𝑎′

+⋯

+∑𝑋𝑎∑
𝑋𝑐
′ ∑ 𝐺𝑗𝑎,𝑐′𝑎𝑗

(∑ 𝑋𝑐"𝑐" )(∑ 𝑋𝑘𝐺𝑘𝑎,𝐶′𝑎𝑘 )
𝑐′𝑎

 

(44) 

 

2.5. ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO 

 

A espectroscopia do infravermelho permite obter informações microscópicas, tais 

como interações intra ou intermoleculares, relativas à uma amostra de interesse 

(TOLSTOY, 2003). 

A radiação infravermelha é caracterizada por seu número de onda 𝜈  (cm-1) que 

abrange a faixa entre 200 e 4000 cm-1, segundo a eq (45) 

 

 
𝜈 =

1

𝜆
=
𝜈

𝑐
=
𝜔

2𝜋𝑐
 (45) 

 

onde, 𝜆 é o comprimento de onda (μm); 𝜈, a frequência (s-1); 𝜔, a frequência angular 

(s-1) e c, a velocidade de onda magnética no vácuo (2,997493x108 m/s). 

Ao se aplicar radiação sobre uma amostra, que pode ser considerada como um 

conjunto de osciladores com frequência de ressonância 𝜈𝑜,𝑖 , as radiações com 

frequência 𝜈 = 𝜈0,𝑖 são absorvidas de acordo com a lei de Bohr descrita pela eq. (46)  

 

 Δ𝐸 = ℎ𝜈 (46) 

 

onde ℎ é a constante de Planck (6,626x10-34 J.s). 

Dessa maneira, as informações microscópicas da amostra podem ser determinadas 

por meio de medições da quantidade de energia ausente, devido à absorção de fótons 

do espectro aplicado.   
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2.6. ESTUDOS RECENTES SOBRE ABSORÇÃO DE CO2 POR CARBONATO DE 

POTÁSSIO 

 

Nos últimos anos, muitos trabalhos vêm sendo publicados na área de absorção de 

gás carbônico, tendo o foco voltado principalmente para a utilização de promotores, 

especialmente a piperazina, com soluções de carbonato de potássio. 

Mumford et al. (2012) realizaram experimentos e simulou no ASPEN Plus a 

substituição do solvente Puratreat da BASF por carbonato de potássio em uma planta 

para absorção de CO2 de pós-combustão, que contém em média 16% mássico de gás 

carbônico em 6400 kg/h de gás. Seu trabalho foi realizado em coluna recheada com 

anéis de Nutter da Sulzer e solução de carbonato de potássio que variou de 20 a 25% 

mássico e temperatura de 40,1 a 46,8°C. Seus resultados mostraram que de 20 a 25% 

do CO2 foi absorvido. 

Todinca et al. (2007) realizaram experimentos para avaliar o efeito da adição de 1% 

mássico dos seguintes promotores a 60°C e 3,75 bar: dietanolamina (DEA), 2-

aminoetoxi-etanol (AMET), trietanolamina (TEA), trietilamina (TREA) e metil-

dietanolamina (MDEA). A absorção foi feita em coluna recheada com esferas de 

cerâmica, que é a mesma configuração utilizada em seu trabalho anterior (PRÖLL, 

2007). Os resultados mostraram que todas as aminas proporcionaram uma maior 

absorção, sendo que a DEA foi a que apresentou melhor resultado. 

Cullinane et al. (2005) estudaram o uso da piperazina como promotor, assim como a 

termodinâmica relacionada ao seu uso. Em coluna de parede molhada, os autores 

mostraram que uma solução na proporção de 2:1 molar de carbonato de potássio para 

piperazina (5m K+/2,5m PZ, sendo m = mol/kg de água) pode absorver de 1,5 a 2 

vezes mais que 30% mássico de MEA. Utilizando um modelo para simulação no 

ASPEN Plus da absorção de gás carbônico em MEA, os autores conseguiram obter 

eficiência de 90% para essa mistura em condições que MEA obteria 75%.  

Park et al. (2014) estudaram a utilização de 3% mássico de 12 tipos de promotores 

em 30% mássico de carbonato de potássio: arginina (ARG), ácido 1-

aminociclohexanocarboxílico (ACCA), histidina (HIS), ácido 2-aminoisobutílico (ABA), 

alanina (ALA), glicina (GLY), sarcosina (SAR), prolina (PRO), ácido pipecólico (PPA), 

piperazina (PZ), DEA, ácido isonipecótico (IPA). Seus resultados mostraram que as 

aminas secundárias apresentaram maior absorção de CO2 que as primárias e que, 

apesar dos melhores resultados ter sido obtido com PZ, os autores consideraram que 
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PPA é o melhor promotor por apresentar uma grande melhoria da absorção tendo 

apenas um grupo de amina secundária, enquanto a piperazina possui dois. Os autores 

também acrescentam que, dentre os promotores testados, os três melhores são PPA, 

SAR e IPA, nesta ordem.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, os tópicos serão divididos em materiais utilizados, abrangendo as 

substâncias e os equipamentos, e os métodos de análise de resultados. 

O primeiro tópico apresenta as substâncias utilizadas tanto nos experimentos quanto 

nas análises de amostras, citando os fornecedores, as suas purezas e as fórmulas 

moleculares e estruturais dos promotores. 

O segundo lista os equipamentos de laboratório utilizados, apresentando seus 

modelos. 

O terceiro detalha os aparelhos utilizados nos experimentos, a sua montagem e os 

procedimentos de operação. 

O quarto aborda a simulação feita no ASPEN Plus, mostrando os modelos utilizados 

e os dados obtidos da literatura para seu uso. 

O quinto explica como foi utilizado o planejamento experimental e cita os motivos do 

seu uso. 

O sexto mostra como foi quantificada a absorção de CO2 nos experimentos com e 

sem promotores. 

 

3.1. SUBSTÂNCIAS UTILIZADAS 

 

Para os experimentos em coluna recheada, foram utilizadas soluções aquosas de 

carbonato de potássio da Synth com teor mínimo de 99,0%. O estudo da eficiência 

com promotores foi realizado com MEA, DEA e PZ, produzidos pela Vetec, tendo teor 

mínimo de 99% e MDEA da Merck com teor de 98%. As fórmulas moleculares e 

estruturais dessas substâncias estão representadas na Tabela 11.  

A fase gasosa foi gerada com CO2 da Air Liquide com pureza acima de 99,998% e ar 

ambiente. 

Para a análise de soluções não promovidas, foi utilizado HCl 0,1 N da Haloquímica 

com fc 1,0000 a 20°C. 
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Tabela 11 – Fórmula molecular e estrutural das aminas utilizadas como promotores no processo de absorção de 
gás carbônico 

Composto Fórmula Molecular Fórmula Estrutural 

Monoetanolamina (MEA) C2H7NO 
 

Dietanolamina (DEA) C4H11NO2 
 

Piperazina (PZ) C4H10N2 

 

Metil Dietanolamina 

(MDEA) 
C5H13NO2 

 

Fonte: Royal Society of Chemistry; Sigma Aldrich 

 

3.2. EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO UTILIZADOS 

 

Os equipamentos utilizados foram: titulador automático Titroline Easy da Schott, 

balança analítica EOH110 da Ohaus Explorer com capacidade para 8100 g, balança 

analítica ARD 110 da Ohaus Adventurer com precisão de 2 casas decimais e 

capacidade de 4100 g, balança de precisão Ay220 da Shimadzu com 4 casas decimais 

e capacidade para 220 g, agitador mecânico modelo 712 da Fisatom, além de vidrarias 

de laboratório como pipetas e béqueres.  

 

3.3. APARELHAGEM DOS EXPERIMENTOS 

 

Para esse estudo foi utilizada uma coluna de vidro vertical com diâmetro de 98 mm, 

altura de 1,07 m e altura de recheio de 0,70 m. O recheio são anéis de Raschig de 

vidro de 10 mm, ilustrados na Figura 8, respeitando a razão de pelo menos 1/8 com o 

diâmetro da coluna (SEADER; HENLEY; ROPER, 2011). Ao longo da altura do 

recheio são posicionados 4 termopares que são distanciados em, aproximadamente, 

200 mm entre eles. Na entrada do líquido, posicionou-se um distribuidor, de maneira 

a uniformizar a quantidade de líquido que entra em contato com os anéis. A Figura 9 

mostra um esquema da configuração da coluna.  
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Figura 8 – Foto dos anéis de Raschig de vidro utilizados na coluna de absorção de gás carbônico 

 

 

 

Figura 9 – Esquema e foto da coluna de absorção empregada nos experimentos de absorção de gás carbônico 
Figura elaborada pelo autor 

 

Externamente à coluna, como está esquematizado na Figura 10, é utilizado um 

ventilador siroco do modelo VSI160 da Ibram, (9), para a alimentação do gás. Esse 

ventilador possui vazão máxima de 24,6 m³/min e pressão máxima de 99 mmH2O. 

Sua saída é ligada a um tubo corrugado de, aproximadamente, 35 mm de diâmetro e 

300 mm de comprimento. Na metade longitudinal do tubo, conectou-se a alimentação 

de CO2. A outra extremidade do tubo é ligada a um medidor de vazão do tipo Venturi 

de vidro, (8). O medidor possui 35 mm de diâmetro em suas extremidades e 10 mm 
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em sua garganta (essas conexões podem ser visualizadas com mais detalhes pela 

Figura 11). A saída do medidor Venturi é conectada a um tubo corrugado que, por sua 

vez, é conectado a uma válvula esfera, (7), que controla o fluxo da vazão gasosa. 

Essa válvula se conecta à coluna de absorção, (2), em um ponto onde há uma saída 

para coleta de amostra gasosa. Por esse ponto, via mangueira, conecta-se a sonda 

de gás do analisador de infravermelho ReactIR 45m da Mettler Toledo, (1), que, por 

sua vez, é conectado a um computador portátil via cabo USB. 

 

 

 

Figura 10 – Esquema dos equipamentos ligados à coluna de absorção de gás carbônico e legenda relacionando 
o número aos nomes dos equipamentos 
Figura elaborada pelo autor 

 

(1) Analisador de 

Infravermelho 

(2) Coluna de Absorção  

(3) Rotâmetro de líquido  

(4) Válvula esfera  

(5) Bomba para 

alimentação do líquido 

(6) Tanque de 

armazenamento do líquido 

(7) Válvula esfera 

(8) Medidor de vazão do 

tipo Venturi  

(9) Ventilador para 

alimentação do gás.  

(10) Rotâmetro de gás 

(11) Cilindro de CO2 
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Figura 11 – Foto da ligação do ventilador siroco, (9) ao medidor Venturi, (8), apresentados na Figura 10, contendo 
uma esquematização do sentido do fluxo de gás e de CO2  

 

A alimentação de CO2 é realizada por um cilindro, (11), conectado a um rotâmetro de 

gás, (10), modelo BL320 E PP NS KK 16031-10/3 da Techmeter, previamente 

calibrado utilizando um controlador de vazão mássica 5850E e uma unidade de 

controle e leitura 0152, ambos da Brooks Instrument (a calibração é apresentada no 

Apêndice A). Próximo à válvula de regulagem da vazão de gás carbônico, foi instalado 

um soprador térmico HG2000K da Black & Decker de 1800W, de maneira a evitar o 

congelamento da válvula causado pela despressurização do gás carbônico. Esse 

posicionamento pode ser visto na Figura 12.  

 

 

Figura 12 – Foto do posicionamento do soprador térmico, próximo ao cilindro de gás carbônico, utilizado para evitar 
o congelamento da válvula causado pela despressurização do gás 
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A alimentação da fase líquida parte de um tanque de vidro com capacidade de 20 L, 

(6). Ao tanque, são conectados a fonte de aquecimento, a agitação mecânica e um 

termômetro, como está diagramado na Figura 13. Sua saída de líquido é conectada a 

uma bomba centrífuga magnética do modelo MAXMAG NH-10PX-H da Bomax, (5), 

que, por sua vez, é conectada a uma válvula esfera, (4). Para a regulagem da vazão, 

um rotâmetro de líquido, (3), é conectado após a válvula e antes do distribuidor líquido 

posicionado sobre os recheios. Próximo à entrada da solução na coluna, há uma saída 

conectada ao analisador de infravermelho, (1), para a análise da saída de gás ao longo 

do processo.  

 

 

Figura 13 – Foto do tanque de solução (6) da Figura 10 utilizado para o processo de absorção de gás carbônico, 
apresentando a posição do termômetro, do agitador mecânico e da fonte de aquecimento a ele conectados 

 

Nos processos realizados sem reciclo, o ponto de amostragem líquida da coluna foi 

mantido aberto, sendo o fluxo líquido coletado por bombonas de 20 L, com coletas de 
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amostras em tempo pré-determinado. Não ter o reciclo possibilita que a concentração 

da fase líquida na entrada seja sempre constante e que o processo atinja um ponto 

estacionário, no qual a quantidade de gás carbônico absorvida e a concentração de 

carbonato e bicarbonato das amostras sejam constantes na saída. Os experimentos 

nessa configuração tinham duração limitada a 10 minutos devido ao esvaziamento do 

tanque. 

Para os processos com reciclo, o ponto de amostragem foi reconectado ao tanque por 

meio de mangueira, configuração tal que gera vantagens e limitações. Uma das 

vantagens é a possibilidade da realização de ensaios em durações mais longas, 

permitindo a análise da eficiência dos promotores em processos de mais de uma hora. 

Outra vantagem é a facilidade de se manter a vazão líquida constante, uma vez que 

a altura de coluna de líquido dentro do tanque é mantida pelo reciclo (ignorando as 

pequenas perdas por arraste do líquido pelo gás durante os ensaios). A limitação é a 

constante alteração da concentração da solução dentro do tanque, devido à menor 

concentração do líquido da saída da coluna.  

A vazão gasosa foi medida através da leitura de um manômetro contendo água, 

acoplado ao medidor de vazão do tipo Venturi, como esquematizado na Figura 14. 

Essa vazão foi então calculada através das eqs. (47) a (49), presente em Perry e 

Green (2008). 

 

 𝑤 =
𝐶𝐴2√2𝜌Δ𝑝

√1 − 𝛽4
 (47) 

 𝛽 =
𝑟2
𝑟1

 (48) 

 Δ𝑝 = 𝜌𝑔Δ𝑧 (49) 

 

onde, w é a vazão mássica em kg/s; C, o coeficiente de descarga; A2, a área da 

garganta do medidor Venturi, em m²; ρ, a densidade do fluido, em kg/m³; Δp a 

diferença de pressão, em Pa; β, a relação entre o raio da garganta, r2, e o raio da 

tubulação, r1; g, a aceleração da gravidade, em m/s² e Δz, a altura da coluna d’água, 

em m.  
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Figura 14 – Foto do medidor Venturi (8) utilizado para a medição da vazão gasosa da mistura de ar e CO2 

 

O valor do coeficiente de descarga utilizado foi de 0,98, válido para fluidos 

compressíveis e incompressíveis, como sugerido por Bird, Stewart e Lightfoot (2002). 

O diâmetro da garganta do medidor é de 10 mm e da tubulação é de 35 mm. A 

densidade do ar foi calculada a partir da temperatura ambiente, obtida via termopar, e 

da pressão ambiente, medida via barômetro. 

 

3.3.1. Procedimentos de operação 

 

Antes do início do experimento, é necessário ligar o analisador de infravermelho, (1), 

adicionar nitrogênio líquido em seu interior e deixá-lo alcançar a temperatura ideal de 

sua operação. Esse processo dura cerca de uma hora. 

Após o completo acionamento do equipamento de análise de infravermelho, a solução 

absorvedora é inserida no tanque, (6), onde ela será aquecida de acordo com a 

temperatura desejada para o experimento. 

Próximo ao início do experimento, abre-se o cilindro de gás nitrogênio utilizado para o 

analisador de infravermelho. Em seguida, o ventilador, (9), é ligado para gerar o 

background do analisador de infravermelho, que é a linha de base dos espectros das 

substâncias a serem analisadas, e calibrar o instrumento. Esse processo de leitura do 

ar no começo é necessário devido às diferentes condições climáticas de cada 

experimento.  

Em seguida, ajusta-se a vazão de gás por meio da válvula esfera, (7), até um valor 

desejado, através da leitura do manômetro acoplado ao medidor Venturi.  

O próximo passo é a abertura do cilindro de gás carbônico, (11), que injeta o gás no 

ponto médio entre o medidor Venturi, (8), e o ventilador, (9). Com auxílio do analisador 

de infravermelho, (1), conectado à entrada de gás, e do programa IC Quant, ajusta-se 
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a vazão de CO2 de maneira a se obter uma concentração de 10% molar. Após 

estabilização da concentração, muda-se a coleta do gás para a sua saída na coluna. 

Para os experimentos com carbonato não promovido, retira-se uma alíquota da 

solução do tanque, (6), liga-se a bomba, (5) e ajusta-se a vazão líquida por meio da 

válvula esfera, (4). A partir desse momento, são retiradas amostras da absorção em 

intervalos pré-determinados de acordo com cada ensaio.  

Para os experimentos com carbonato promovido, fez-se o reciclo da solução e 

quantificou-se o gás carbônico absorvido, via análise do espectro de infravermelho da 

fase gasosa. 

 

3.4. SIMULAÇÃO DO PROCESSO VIA ASPEN PLUS 

 

De maneira a analisar o comportamento das variáveis de processo e confrontar os 

resultados experimentais com solução de carbonato de potássio não promovida, 

foram realizadas simulações no programa ASPEN Plus V8.4.  

O modelo de processo utilizado foi o RadFrac, no qual são atribuídas as 

características das correntes de entrada, as dimensões da coluna de absorção e as 

reações químicas. Dado ao fato que esse mesmo modelo é utilizado para colunas de 

destilação, foi retirado o refervedor e zerado o refluxo. Seu esquema está ilustrado na 

Figura 15. 

O modelo termodinâmico escolhido é o de dois líquidos não randômicos com eletrólito, 

ElecNRTL, como descrito no item 2.4. O modelo de cálculo utilizado é o Rate-based. 

As características da coluna do modelo RadFrac estão apresentadas na Tabela 12, 

sendo que o material atribuído ao recheio foi o cerâmico, uma vez que não havia vidro 

entre os possíveis materiais no banco de dados do simulador. As reações químicas 

utilizadas estão resumidas na Tabela 13. 
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Figura 15 – Esquema do modelo RadFrac utilizado para a simulação da coluna de absorção, contendo as correntes 
de entrada de gás (GASIN), saída de gás (GASOUT), entrada de líquido (LIQIN) e saída de líquido (LIQOUT)  

 

Tabela 12 – Características da coluna recheada atribuídas ao modelo RadFrac utilizado na simulação do processo 
de absorção de gás carbônico  

RadFrac 

Seção da coluna 98 mm 

Tipo de recheio Raschig 

Material Cerâmica 

Tamanho do recheio 10 mm 

Altura do leito 0,70 m 

 

Tabela 13 – Reações do processo de absorção de gás carbônico por solução de carbonato de potássio não 
promovido inseridas no ASPEN Plus V8.4  

Número da reação Tipo de reação Reação 

1 Equilíbrio 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐻3𝑂
+ + 𝑂𝐻− 

2 Equilíbrio 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻3𝑂

+ 

3 Equilíbrio 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂3

2− + 𝐻3𝑂
+ 

4 Cinética 𝐶𝑂2 + 𝑂𝐻
− ↔ 𝐻𝐶𝑂3

− 

5 Cinética 𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐶𝑂2 + 𝑂𝐻

− 

6 Dissociação 𝐾2𝐶𝑂3 ↔ 2𝐾+ + 𝐶𝑂3
2− 

7 Dissociação 𝐾𝐻𝐶𝑂3 ↔ 𝐾+ + 𝐻𝐶𝑂3
− 

Adaptado de ASPEN Plus (2011) 

 

As constantes de equilíbrio das reações 1, 2 e 3 da Tabela 13 são calculadas em 

função da temperatura por meio da eq. (50). Os parâmetros das reações de equilíbrio 
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estão de acordo com os utilizados por Niu et al. (2012) e Biliyok et al. (2012) e estão 

listados na Tabela 14.  

 

 
ln 𝐾𝑒𝑞 = 𝐴 +

𝐵

𝑇
+ 𝐶. ln 𝑇 + 𝐷. 𝑇  (50) 

 

na qual, T é a temperatura dada em K e A, B, C e D são os parâmetros da constante 

de equilíbrio.  

 

Tabela 14 – Parâmetros da equação (50) da constante de equilíbrio para as reações de equilíbrio (1 a 3) da Tabela 
12 

Número da reação A B C D 

1 132,899 -13445,9 -22,4773 0 

2 231,465 -12092,1 -36,7816 0 

3 216,049 -12431,7 -35,4819 0 

 

A taxa de reação das reações 4 e 5 da Tabela 13 são calculadas também em função 

da temperatura pela eq. (51). O fator pré exponencial, k, e a energia de ativação, E, 

por sua vez, estão de acordo com os utilizados por ASPEN Plus (2011) e Niu et al. 

(2012) e estão listados na Tabela 15. 

 

 
𝑟 = 𝑘 (

𝑇

𝑇𝑜
)
𝑛

exp [(−
𝐸

𝑅
) (
1

𝑇
−
1

𝑇𝑜
)] (51) 

 

onde, k é o parâmetro pré exponencial; T, a temperatura em K; To, a temperatura de 

referência em K; 𝑛, o expoente da temperatura; E, a energia de ativação em cal/mol e 

R, a constante dos gases ideais. 

 

Tabela 15 – Parâmetros da equação (51) da taxa de reação para as reações do tipo cinéticas (4 e 5) da Tabela 12 

Número da reação k n E (cal/mol) 

4 4,32x1013 0 13249 

5 2,38x1017 0 29451 
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3.5. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL APLICADO COM AUXILIO DE 

SIMULAÇÃO 

 

As condições experimentais foram previamente estabelecidas através de um projeto 

fatorial, 34, constituído por 81 pontos fatoriais (4 fatores) em 3 níveis, seguindo a 

metodologia empregado por Box, Hunter e Hunter (2005). Os fatores analisados foram 

a vazão, temperatura e concentração do absorvedor e a vazão gasosa, pois são 

variáveis independentes mais facilmente manipuláveis no equipamento e por serem 

retratadas na literatura como importantes ao processo. A codificação do projeto fatorial 

está resumida na Tabela 16, as relações lineares de codificação, nas eqs. (57) a (60) 

e a sua matriz, na Tabela 17 presentes no capítulo 4, Resultados e Discussões. 

Com esse método, é possível obter o comportamento da variável de resposta ao se 

alterar o valor das variáveis manipuláveis de um processo por meio de um número 

reduzido de experimentos, empregando métodos estatísticos. Como resultado, o 

projeto fatorial retorna uma função matemática que atrela a variável de resposta às 

variáveis de entrada mais importantes do processo e suas interações. Assim, esse 

método possibilita a otimização do tempo utilizado na pesquisa como também 

possibilita o menor gasto de material, já que o foco do estudo pode ser movido para 

as variáveis que causam maior alteração da resposta. 

Devido à codificação das variáveis independentes, as suas unidades de medida são 

removidas e seu valor é normalizado entre -1 e +1 (codificação), o que facilita a 

construção do projeto experimental, melhora a estimativa e a análise dos coeficientes 

e facilita o cálculo computacional (KHURI; CORNELL, 1987). Somado a esse fato, a 

codificação pode ser de interesse também para pesquisas cujo conteúdo deve ser 

mantido em sigilo, uma vez que cada uma das variáveis é representada por códigos 

sem significado real.  

 

3.6. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS  

 

As análises das amostras foram diferentes para soluções promovidas e não 

promovidas.  

Durante os experimentos sem promotores, o modelo de quantificação de gás 

carbônico via espectroscopia do infravermelho apresentava grande oscilação, o que 
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impossibilitava seu uso como ferramenta quantitativa da absorção gasosa. Por isso, 

decidiu-se fazer análises das amostras líquidas via titulação. 

Para os experimentos com promotores, foi observado que a titulação de amostras não 

possibilitou a obtenção da concentração dos reagentes. Uma alternativa era a análise 

do espectro de infravermelho de amostras líquidas, que, no entanto, mostrou-se 

inviável devido à existência de interferência espectral entre os componentes da 

solução. Assim, foi necessária a criação de um modelo de quantificação de gás 

carbônico via análise da fase gasosa com menores oscilações.  

 

3.6.1. Soluções de carbonato de potássio não promovidas 

 

A quantidade de CO2 absorvida foi determinada por titulação de amostras de 1 mL 

retiradas em curtos períodos de tempo predeterminados que variaram entre 1 e 2 

minutos. O titulante utilizado foi ácido clorídrico 0,1 M. As equações 52 e 53 são as 

reações que ocorrem ao longo da titulação, sendo que a 52 ocorre antes da 53 ao 

longo da análise (VOGEL, 1992). 

 

 𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐾
+ + 𝐶𝑙− + 𝐾𝐻𝐶𝑂3 (52) 

 𝐾𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 → 𝐾
+ + 𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 (53) 

 

Os valores de pH foram relacionados com o volume de titulante gasto por meio do 

titulador automático Titroline Easy da Schott. Obteve-se a curva da primeira derivada 

desses pontos de maneira a auxiliar a busca pelos pontos de viragem. Um exemplo 

dessas curvas está presente na Figura 16. 

Nessa titulação, primeiramente se determina o número de mols de carbonato de 

potássio através do volume gasto de ácido até o primeiro ponto de viragem. 

 

 𝑛𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 = 𝑉1 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓𝑐 (54) 

 

na qual, V1 é o volume gasto de titulante até o primeiro ponto de viragem em L; M, 

concentração molar do titulante em mol/L e fc é o fator de correção.  
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Figura 16 – Exemplo de titulação de uma amostra (laranja) com a sua derivada (azul) para determinação da 
quantidade de carbonato de potássio. 

 

Entre o primeiro e o segundo pontos de viragem, o ácido terá de neutralizar o 

bicarbonato presente na solução devido à absorção de CO2, e o formado pela eq. (52), 

proveniente da titulação do carbonato. Como o bicarbonato total da amostra é a soma 

do bicarbonato previamente existente (originado pela absorção de CO2), mais o 

formado pela reação 52, deve-se subtrair o número de mols obtidos de carbonato, 

devido à estequiometria carbonato-bicarbonato da reação 52 ser de 1:1.  

 

 𝑉2 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉1 (55) 

 𝑛𝑏𝑖𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 = (𝑉2 − 𝑉1) ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑓𝑐 (56) 

 

em que, V1 é o volume gasto de titulante até o primeiro ponto de viragem; V2, o voluma 

gasto de titulante entre o primeiro e o segundo pontos de viragem em L; M, o 

concentração molar do titulante em mol/L e fc, o fator de correção. 

A quantidade de 𝐶𝑂2 absorvida pode ser determinada pela metade dos mols de 𝐻𝐶𝑂3
− 

resultantes da reação, uma vez que há uma proporção estequiométrica de 1:2 entre 

os mols de gás carbônico reagidos e os mols de bicarbonato formados, o que pode 

ser visto pela reação 13. Como cada amostra foi recolhida em períodos determinados, 

pode-se avaliar a velocidade de absorção em mol por minuto dividindo o número de 

mols pelo tempo gasto na operação. 

O cálculo baseado na diferença de mols de carbonato não é considerado, pois, como 

mencionam Astarita et al. (1981), o 𝐶𝑂3
2− não participa diretamente da reação. Sua 



63 
 

função principal é aumentar o pH do meio, para permitir a reação do gás carbônico 

com hidroxila.  

Esse método de determinação do ponto de viragem é, no entanto, mais facilmente 

empregado em neutralizações de ácidos ou bases fortes. Para a titulação de misturas 

mais fracas, o comportamento da curva de pH é mais brando, o que muitas vezes 

dificulta a obtenção exata do ponto de viragem. A Figura 17 mostra duas amostras 

que possuem características opostas, apesar de terem sido tituladas da mesma 

maneira. Como pode ser notado, a da esquerda possui o primeiro ponto de viragem 

evidente, enquanto que a da direita não se encontra a tendência de crescimento da 

derivada.  

 

  

Figura 17 – Exemplo de titulação com resultados bem-comportados à esquerda e com resultados caóticos à direita 

 

O máximo da primeira derivada na primeira queda mais acentuada de pH não significa 

necessariamente a obtenção do ponto de viragem nesse caso. Devido à sua suave 

queda de pH, encontra-se um número apreciável de valores de derivada que possuem 

o mesmo valor máximo. Pontos acima desses valores podem ser devidos a erros 

inerentes ao equipamento. Na Figura 18 constata-se um exemplo desse desvio, em 

que o ponto de máximo presente na elipse ocorre devido a um ponto de pH, contido 

no retângulo preto, que possui um valor inesperadamente baixo. Nessas situações, o 

ponto de viragem é obtido através da média desses valores máximos que estão dentro 

da elipse e, então, verifica-se se o valor do pH referente a esse ponto possui valor 

próximo a 8, pois, como pode ser visto pela Figura 24 do capítulo 4, Resultados e 

Discussão, esse é o valor em que se obtém a maior porcentagem molar de 

bicarbonato em uma solução.  
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Figura 18 – Exemplo de determinação do primeiro ponto de viragem em que há um ponto de máximo devido a um 
erro do equipamento. A elipse indica os pontos em que a derivada é máxima, contendo inclusive um ponto acima 
dos outros, que ocorre devido à presença de um dado fora do padrão dentro do retângulo 

 

3.6.2. Soluções de carbonato de potássio não promovidas 

 

A quantidade de CO2 absorvida pelas soluções promovidas foi medida via análises do 

espectro de infravermelho, realizados no analisador de infravermelho ReactIR 45m da 

Mettler Toledo, mostrado na  

Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Foto do analisador de infravermelho, usado na análise da mistura gasosa, ar e CO2, na entrada e saída 
da coluna de absorção 
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O modelo utilizado para essa quantificação foi elaborado pelo analisador de 

infravermelho, conectado a um computador via cabo USB, em comunicação com o 

programa IC Quant versão 4.2.26. 

A resposta apresentada pelo equipamento é a média da análise de 32 amostras do 

espectro de gás coletadas a cada 17 segundos, que é o intervalo mínimo possível 

para essa quantidade de amostras, tanto para construção do modelo, quanto para 

quantificação experimental em amostras. 

O intervalo de vazão de gás utilizado para a calibração do modelo de CO2 foi de 0 a 

15,16 L/min. Para isso, foram utilizados dois rotâmetros de gás previamente 

calibrados utilizando o controlador de vazão mássica 5850E e a unidade de controle 

e leitura 0152, ambos da Brooks Instrument. A cada incremento de 1 NL/min do 

rotâmetro, foram obtidos dez espectros, de maneira a se medir o erro experimental. 

Por inspeção visual, foi definida a faixa entre 2210 e 2350 cm-1 para a medição da 

quantidade de gás carbônico nas amostras gasosas e, aleatoriamente, para cada 

vazão, foram definidos três espectros para testar o modelo. A Figura 20 mostra os 

espectros com a faixa de análise e a Figura 21 mostra o grau de correlação entre os 

dados preditos e os reais do modelo gerado. 

 

 

Figura 20 – Espectros de infravermelho de CO2 utilizados para a geração do seu modelo de quantificação  
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Figura 21 – Correlação entre a predição e os dados reais na calibração do modelo de CO2 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nessa seção, os resultados obtidos serão divididos em quatro partes. 

A primeira aborda os resultados obtidos do uso do ASPEN Plus, em paralelo com o 

programa Statistica, como ferramenta para realização de projeto, construção do 

modelo e análise estatística dos resultados simulados. 

A segunda apresenta os resultados obtidos do estudo do efeito da variação do pH de 

amostras na porcentagem molar de carbonato de potássio, bicarbonato de potássio e 

dióxido de carbono.   

A terceira mostra o estudo da absorção de gás carbônico em solução aquosa de 

carbonato de potássio não promovido, tendo como focos principais reforçar os 

resultados obtidos no projeto fatorial, determinar qual é a condição experimental mais 

adequada e obter a quantidade de gás carbônico que essa solução pode absorver 

experimentalmente. 

A quarta discorre o estudo da absorção de CO2 em solução aquosa de carbonato de 

potássio promovida. Utilizando as condições mais favoráveis obtidas na segunda 

parte, foram estudados 5 possíveis promotores, a fim de se obter aquele que 

proporciona maior grau de absorção. 

 

4.1.  SIMULAÇÕES NO ASPEN PLUS 

 

Os resultados do projeto fatorial com 81 simulações, conforme descrito na seção 3.5, 

foram obtidos por meio do programa ASPEN Plus V8.4, para a coluna de absorção 

empregada na experimentação. Não houve necessidade de fazer os experimentos 

aleatoriamente, e nem de repetição do ponto central, para a determinação do erro 

puro, dado que os testes são integralmente realizados no simulador. No entanto, foi 

realizada uma estimativa grosseira de erro (Rough Estimate of Error) usando os 

efeitos de menor valor, o chamado erro residual, para fazer a seleção dos efeitos mais 

significantes, como recomendado por Box, Hunter e Hunter (2005). A Tabela 16 

mostra a codificação do projeto e a Tabela 17, a matriz codificada. As relações lineares 

de codificação estão apresentadas nas eq (57) a (60).  

 

 
𝑋1 =

𝑉 − 150

100
 (57) 
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𝑋2 =

𝐿 − 1,5

0,5
 (58) 

 
𝑋3 =

𝑤𝐾2𝐶𝑂3 − 15

5
 (59) 

 
𝑋4 =

𝑇 − 60

20
 (60) 

 

em que, V é a vazão de gás dada pelo seu equivalente em mmH2O; L, a vazão de 

líquida em L/min; wK2CO3, a fração mássica de carbonato de potássio e T, a 

temperatura da solução em °C. 

 

Tabela 16 – Codificação das variáveis independentes do projeto fatorial, 34, usado na simulação, para avaliação 
do processo de absorção de CO2 com carbonato de potássio 

Variáveis Unidades Codificação -1 0 +1 

Vazão de gás mmH2O X1 50 150 250 

Vazão do líquido L/min X2 1,0 1,5 2,0 

Concentração de K2CO3 no líquido % mássica X3 10 15 20 

Temperatura do líquido °C X4 40 60 80 

 

Tabela 17 – Matriz com a variáveis codificadas do projeto fatorial empregado na simulação 

# X1 X2 X3 X4 # X1 X2 X3 X4 # X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 28 0 -1 -1 -1 55 +1 -1 -1 -1 

2 -1 -1 -1 0 29 0 -1 -1 0 56 +1 -1 -1 0 

3 -1 -1 -1 +1 30 0 -1 -1 +1 57 +1 -1 -1 +1 

4 -1 -1 0 -1 31 0 -1 0 -1 58 +1 -1 0 -1 

5 -1 -1 0 0 32 0 -1 0 0 59 +1 -1 0 0 

6 -1 -1 0 +1 33 0 -1 0 +1 60 +1 -1 0 +1 

7 -1 -1 +1 -1 34 0 -1 +1 -1 61 +1 -1 +1 -1 

8 -1 -1 +1 0 35 0 -1 +1 0 62 +1 -1 +1 0 

9 -1 -1 +1 +1 36 0 -1 +1 +1 63 +1 -1 +1 +1 

10 -1 0 -1 -1 37 0 0 -1 -1 64 +1 0 -1 -1 

11 -1 0 -1 0 38 0 0 -1 0 65 +1 0 -1 0 

12 -1 0 -1 +1 39 0 0 -1 +1 66 +1 0 -1 +1 

13 -1 0 0 -1 40 0 0 0 -1 67 +1 0 0 -1 

14 -1 0 0 0 41 0 0 0 0 68 +1 0 0 0 

(Continua) 
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(Conclusão) 

# X1 X2 X3 X4 # X1 X2 X3 X4 # X1 X2 X3 X4 

15 -1 0 0 +1 42 0 0 0 +1 69 +1 0 0 +1 

16 -1 0 +1 -1 43 0 0 +1 -1 70 +1 0 +1 -1 

17 -1 0 +1 0 44 0 0 +1 0 71 +1 0 +1 0 

18 -1 0 +1 +1 45 0 0 +1 +1 72 +1 0 +1 +1 

19 -1 +1 -1 -1 46 0 +1 -1 -1 73 +1 +1 -1 -1 

20 -1 +1 -1 0 47 0 +1 -1 0 74 +1 +1 -1 0 

21 -1 +1 -1 +1 48 0 +1 -1 +1 75 +1 +1 -1 +1 

22 -1 +1 0 -1 49 0 +1 0 -1 76 +1 +1 0 -1 

23 -1 +1 0 0 50 0 +1 0 0 77 +1 +1 0 0 

24 -1 +1 0 +1 51 0 +1 0 +1 78 +1 +1 0 +1 

25 -1 +1 +1 -1 52 0 +1 +1 -1 79 +1 +1 +1 -1 

26 -1 +1 +1 0 53 0 +1 +1 0 80 +1 +1 +1 0 

27 -1 +1 +1 +1 54 0 +1 +1 +1 81 +1 +1 +1 +1 

 

Os dados de absorção de CO2 e de perda de carga de cada uma das 81 simulações 

foram obtidos por meio do programa ASPEN Plus. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Resultados das variáveis dependentes obtidos via simulação do projeto fatorial exibido na Tabela 16 

# 
ΔCO2 

(mol/h) 

ΔP 

(mmH2O/m) 
# 

ΔCO2 

(mol/h) 

ΔP 

(mmH2O/m) 
# 

ΔCO2 

(mol/h) 

ΔP 

(mmH2O/m) 

1 1,78 19,9 28 1,76 71,7 55 1,73 178,7 

2 2,55 21,7 29 2,40 81,0 56 2,30 196,3 

3 2,89 24,6 30 2,62 96,2 57 2,46 220,9 

4 2,07 18,9 31 2,04 65,6 58 2,01 162,8 

5 3,10 20,5 32 2,89 73,3 59 2,75 177,5 

6 3,61 23,2 33 3,24 85,8 60 3,01 198,2 

7 2,35 18,3 34 2,31 62,4 61 2,27 154,8 

8 3,69 19,8 35 3,42 68,8 62 3,23 167,0 

9 4,38 22,2 36 3,89 79,5 63 3,58 184,8 

10 2,20 25,1 37 2,19 104,9 64 2,17 279,4 

(Continua) 
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(Conclusão) 

# 
ΔCO2 

(mol/h) 

ΔP 

(mmH2O/m) 
# 

ΔCO2 

(mol/h) 

ΔP 

(mmH2O/m) 
# 

ΔCO2 

(mol/h) 

ΔP 

(mmH2O/m) 

11 3,20 27,1 38 3,08 126,0 65 2,98 316,8 

12 3,66 32,6 39 3,41 164,9 66 3,23 375,9 

13 2,54 24,3 40 2,53 94,4 67 2,51 253,5 

14 3,88 26,0 41 3,73 111,7 68 3,59 285,1 

15 4,57 30,4 42 4,24 144,5 69 3,99 335,3 

16 2,86 23,8 43 2,86 89,3 70 2,83 241,5 

17 4,61 25,3 44 4,42 103,7 71 4,23 267,9 

18 5,56 29,0 45 5,14 131,9 72 4,80 311,3 

19 2,53 29,4 46 2,55 168,7 73 2,53 454,8 

20 3,73 32,4 47 3,65 209,1 74 3,56 524,7 

21 4,27 44,9 48 4,07 292,7 75 3,88 647,8 

22 2,90 28,4 49 2,93 149,8 76 2,92 411,7 

23 4,50 30,8 50 4,41 183,6 77 4,28 470,6 

24 5,32 40,4 51 5,07 254,4 78 4,81 575,8 

25 3,26 28,0 52 3,30 141,2 79 3,28 393,4 

26 5,33 29,9 53 5,23 169,7 80 5,06 442,7 

27 6,45 37,6 54 6,18 230,9 81 5,83 534,1 

Obs.: A ordem dos ensaios nas tabelas 16 e 17 estão vinculados.  

 

Com os resultados obtidos na simulação para a quantidade de CO2 absorvida, foi feita 

a regressão linear múltipla no programa Statistca versão.12, utilizando variáveis 

independentes codificadas. Os coeficientes considerados significantes estão na 

Tabela 19 e a ANOVA da regressão está na Tabela 20. O modelo representado pela 

eq. (61) foi construído usando os coeficientes apresentados na Tabela 19, 

considerando o nível de significância de 5%. Portanto, todos os coeficientes com o 

valor de p inferior a 0,05 foram considerados significativos.  
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Tabela 19 – Parâmetros da regressão para o modelo de ΔCO2 no processo de absorção simulado a partir do 
planejamento fatorial 

Variável 

Independente 
Efeito 

Erro padrão 

do efeito 

t de student 

(74 G.L.) 

Valor de 

p 
Coeficiente 

Erro 

padrão do 

coeficiente 

Média. 3,47 0,01 367,42 0,000000 3,47 0,01 

X1 -0,30 0,02 -12,80 0,000000 -0,15 0,01 

X2 1,39 0,02 60,02 0,000000 0,69 0,01 

X3 1,22 0,02 52,74 0,000000 0,61 0,01 

X4 1,74 0,02 75,10 0,000000 0,87 0,01 

X4
2 0,34 0,02 16,80 0,000000 0,17 0,01 

X1 X4 -0,27 0,03 -9,56 0,000000 -0,14 0,01 

X2 X3 0,25 0,03 8,94 0,000000 0,13 0,01 

X2 X4 0,46 0,03 16,36 0,000000 0,23 0,01 

X3 X4 0,52 0,03 18,46 0,000000 0,26 0,01 

 

Tabela 20 – Análise de variância da regressão para o modelo de ΔCO2 no processo de absorção simulado a partir 
do planejamento fatorial 

Variável 

independente 

Soma de 

desvios 

quadráticos 

G.L. 
Estimativa 

da variância 
Valor de F Valor de p 

X1  1,18 1 1,18 163,72 0,000000 

X2  26,04 1 26,04 3601,86 0,000000 

X3 20,11 1 20,11 2782,03 0,000000 

X4 + X4
2 42,82 2 21,41 2961,29 0,000000 

X1 X4 0,66 1 0,66 91,49 0,000000 

X2 X3 0,58 1 0,58 79,85 0,000000 

X2 X4 1,93 1 1,93 267,56 0,000000 

X3 X4 2,47 1 2,47 340,94 0,000000 

Erro Residual 0,51 71 0,007   

 

 ΔCO2 = 3,47 − 0,15𝑋1 + 0,69𝑋2 + 0,61𝑋3 + 0,87𝑋4 + 0,17𝑋4
2 − 0,14𝑋1 𝑋4  

+ 0,13𝑋2𝑋3 + 0,23𝑋2𝑋4 + 0,26𝑋3𝑋4  ± 0,08 
(61) 
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O coeficiente de ajuste ao modelo foi de 𝑅𝑎𝑗
2 = 0,994. Observando a eq. (61), nota-se 

que a variável codificada X1 e sua interação com X4 apresentaram coeficientes 

negativos e baixos em relação aos demais coeficientes, com exceção das interações 

X2X3 e X2X4, que apresentam valor absoluto semelhante, mas com o sinal positivo. 

Isso sinaliza que a vazão de gás é pouco influente ao processo e que o seu aumento 

diminui a quantidade de gás carbônica absorvida. Além disso, baseado nos resultados 

das simulações, o aumento da vazão gasosa aumenta substancialmente a perda de 

carga coluna, o que pode ser visto na Figura 22. Portanto, durante a experimentação, 

optou-se por operar o processo na vazão mais baixa de CO2. 

 

 

Figura 22 – Variação da perda de carga da coluna simulada em relação à vazão de gás em unidade codificada X1 

 

A representação gráfica do modelo da eq. (61), presente na Figura 23, ajuda a 

entender os efeitos das variáveis, duas a duas, fixando-se as demais no valor médio, 

que é zero em unidade codificada. Observa-se que a vazão de gás, X1 na codificação, 

afeta negativamente a absorção, porém com pouca intensidade, fazendo com que a 

absorção de CO2 seja a maior para baixas vazões de gás e nível altos das demais 

variáveis. Esse efeito pode ser notado pelas Figuras 23a, 23b e 23c. Por outro lado, o 

efeito da vazão, X2, da concentração, X3 e da temperatura do líquido, X4, bem como 

as suas interações são altamente influentes e positivas, o que pode ser notado nas 

Figuras 23d, 23e e 23f, indicadas pelo não-paralelismo das linhas de contorno com os 

respectivos eixos e pelo aumento da absorção de gás carbônico com o incremento 

dessas variáveis independentes. 
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A partir da análise da superfície de resposta, foram levantados dados experimentais 

que serão discutidos na seção 4.3. 

 

Figura 23a – Temperatura e Concentração nos 
pontos centrais 

 

Figura 23b – Vazão líquida e Temperatura nos pontos 
centrais 

 

Figura 23c – Vazão líquida e Concentração nos 
pontos centrais 

 

Figura 23d – Temperatura e Vazão gasosa nos 
pontos centrais 

 

Figura 23e – Vazão gasosa e Concentração nos 
pontos centrais 

 

Figura 23f – Vazão gasosa e Vazão líquida nos 
pontos centrais 

Figura 23 – Projeções das superfícies de resposta de ΔCO2 ao variar (a) a vazão gasosa e a vazão líquida, (b) a 
vazão gasosa e a concentração de K2CO3, (c) a vazão gasosa e a temperatura do líquido, (d) a vazão líquida e a 
concentração de K2CO3, (e) a vazão líquida e a temperatura do líquido, (f) a concentração de K2CO3 e a 
temperatura do líquido. 
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4.2. VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO DE K2CO3 EM FUNÇÃO DO pH 

DA SOLUÇÃO 

 

Ainda no simulador, foi feita a análise da variação da porcentagem molar de carbonato 

ao se diminuir gradativamente o pH da solução em três temperaturas diferentes. O 

resultado dessa análise está resumido na Figura 24. 

 

 

Figura 24 – Variação da porcentagem molar de gás carbônico, bicarbonato e carbonato em uma solução com a 
variação do pH a 25, 40 e 80°C. 

 

É possível notar que a temperatura influencia a quantidade de carbonato e de 

bicarbonato em solução em pH alto. Entretanto, o ponto de viragem de carbonato para 

bicarbonato continua sendo em torno de pH 8. Tal dado auxiliou a obtenção dos 

resultados da titulação das amostras de absorção de gás carbônico com carbonato de 

potássio não promovido. 

A principal vantagem da Figura 24 é, de maneira gráfica, conhecendo a temperatura, 

relacionar o pH de uma amostra com a concentração de carbonato, bicarbonato e 

dióxido de carbono. Isso também permite avaliar a quantidade de CO2 absorvida, ao 

comparar amostras. 
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4.3. EXPERIMENTOS COM SOLUÇÃO DE CARBONATO DE POTÁSSIO NÃO 

PROMOVIDO 

 

Os experimentos tiveram como intuito a verificação dos efeitos mais significativos 

preditos pelo projeto fatorial, fixando a concentração mássica de K2CO3 no seu valor 

máximo, 20%, e variando a vazão e temperatura de líquido. Com relação à vazão de 

gás, seu efeito é negativo neste processo, optou-se por operar a coluna com a menor 

vazão de gás, 2,3 L/s, como indicado pelo modelo da eq. (61) e pela Figura 23, com 

a vantagem de consumir menos CO2 promovendo o máximo de absorção em relação 

a esta variável. A concentração de gás carbônico foi fixada em 10% molar na vazão 

gasosa (ar e CO2).  

Os ensaios realizados tiveram as configurações apresentadas na Tabela 21. Nessa 

mesma tabela, também foram inseridas as taxas de absorção de CO2, baseadas na 

média da quantidade absorvida das amostras coletadas, uma vez que, como mostra 

a Figura 25, os experimentos atingiram o estado estacionário dentro do primeiro 

minuto de ensaio. As outras duas colunas de ΔCO2 mostram os resultados obtidos 

para a absorção de gás carbônico realizados pelo simulador nas mesmas condições 

do experimento e os calculados pelo modelo gerado pelo projeto fatorial, sendo que 

os 3 últimos experimentos não foram calculados por estarem fora do domínio de 

validade da equação. 

 

Tabela 21 – Configuração dos experimentos de absorção de gás carbônico com carbonato de potássio e a 
quantidade de CO2 absorvida obtida de maneira experimental e simulada 

# 
V 

(L/s) 

L 

(L/min) 

w 

(%) 

T  

(K) 
X1 X2 X3 X4 

ΔCO2 Exp. 

(mol/h) 

ΔCO2 Sim. 

(mol/h) 

ΔCO2 Calc. 

(mol/h) 

1 2,3 2,0 20 77 -1 1 1 0,85 4,34 6,44 6,45 

2 2,3 1,7 20 77 -1 0,4 1 0,85 3,48 5,92 5,84 

3 2,3 1,6 20 78 -1 0,2 1 0,9 3,26 5,74 5,71 

4 2,3 1,4 20 80 -1 -0,2 1 1 2,61 5,35 5,45 

5 2,3 1,0 20 77 -1 -1 1 0,85 1,81 4,35 4,41 

6 2,3 2,0 20 42 -1 1 1 -0,9 2,80 3,46 3,84 

7 2,3 1,4 20 42 -1 -0,2 1 -0,9 2,08 2,93 3,10 

8 2,3 0,9 20 42 -1 -1,2 1 -0,9 1,52 2,35 - 

9 2,3 1,5 20 25 -1 0 1 -1,75 1,23 1,77 - 

10 2,3 2,0 20 21 -1 1 1 -1,95 0,31 1,72 - 

Obs.: V – vazão de gás; L – vazão líquida; w – fração mássica; T – temperatura da solução; X – codificação das 
variáveis independentes; ΔCO2 – quantidade de CO2 absorvida; Exp. -  valor obtido experimentalmente; Sim. -  
valor obtido pela simulação e Calc. -  valor predito pelo modelo do projeto fatorial apresentado na eq. (61) 
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Figura 25 – Evolução da quantidade de CO2 absorvida com carbonato de potássio ao longo dos experimentos 
enumerados na Tabela 21  

 

Na sequência, os dados obtidos foram divididos em grupos com base na temperatura 

e na vazão líquida utilizada em cada experimento.  

 

4.3.1. Avaliação da influência da vazão líquida 

 

Com o intuito de avaliar a influência da vazão líquida sobre a quantidade de gás 

carbônico absorvida, foram definidas três faixas de temperatura (alta, média e 

ambiente), nas quais a vazão foi variada.  

 

4.3.1.1. Experimentos com alta temperatura 

 

Os experimentos de 1 a 5 apresentados na Tabela 21 foram realizados com 

temperaturas que variaram de 77°C a 80°C. Os resultados foram resumidos na Figura 

26.  
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Figura 26 – Variação da absorção de gás carbônico com o aumento da vazão líquida em altas temperaturas 

 

Os dados obtidos pela simulação mostram absorção de aproximadamente 8% a mais 

de CO2 que os dados experimentais. Um dos possíveis motivos é o uso de recheio 

cerâmico no simulador, devido à inexistência de recheios de vidro. No entanto, nota-

se que, apesar da quantidade absorvida ser diferente, a tendência das curvas é 

semelhante, apresentando acréscimo de aproximadamente 6% da absorção de gás 

carbônico nos experimentos e 7% nas simulações, ao aumentar a vazão líquida de 

1,0 para 2,0 L/min. 

É importante frisar que, nesses experimentos, foi possível verificar a diminuição da 

quantidade de solução devida à evaporação causada pela alta temperatura. Como 

esses experimentos foram realizados em curtos períodos de tempo, não houve grande 

influência na concentração de carbonato de potássio. Entretanto, essa possibilidade 

foi levada em consideração quando foram realizados experimentos com reciclo, nos 

quais a duração é consideravelmente mais longa. 

 

4.3.1.2. Experimentos com temperaturas medianas 

 

A Figura 27 resume os experimentos 6, 7 e 8, presentes na Tabela 21, que foram 

realizados com temperatura próxima a 42°C.  
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Figura 27 – Variação da absorção de gás carbônico com o aumento da vazão líquida em temperaturas medianas 

 

Em temperaturas medianas, os dados da simulação apresentaram cerca de 3% a mais 

de absorção que os dados experimentais, sendo, portanto, mais próximos do que os 

obtidos em altas temperaturas. 

De maneira geral, o aumento da vazão líquida provocou aumento da absorção de 

CO2. Entretanto, esse acréscimo foi de aproximadamente 3% nos experimentos e na 

simulação no intervalo entre 0,9 e 2,0 L/min. 

Esses resultados, em comparação aos obtidos com altas temperaturas, mostram que 

o aumento da vazão e da temperatura, simultaneamente, possibilitam uma maior 

absorção de gás carbônico.  

 

4.3.1.3. Experimentos com temperatura ambiente 

 

Os experimentos 9 e 10 da Tabela 21 foram utilizados para gerar a Figura 28, que 

relaciona a absorção de gás carbônico e vazão líquida em temperatura ambiente. 

Nesses experimentos, diferentemente dos realizados em temperaturas mais altas, o 

aumento da vazão de líquido manteve praticamente constante a quantidade de CO2 

absorvida. Esperava-se, no entanto, um leve aumento de absorção para baixas 

temperaturas de líquido, como mostrado pela figura 23e. O fato da absorção 

permanecer praticamente constante pode ter sido causada pela pequena diferença de 

temperatura durante a realização dos ensaios, uma vez que o experimento com 1,5 

L/min foi realizado a 25°C, enquanto que o experimento com 2,0 L/min, a 21°C.  
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Figura 28 – Variação da absorção de gás carbônico com o aumento da vazão líquida em temperatura ambiente 

 

4.3.2. Avaliação da influência da temperatura 

 

Para o estudo da influência da temperatura, os resultados obtidos foram agrupados 

em três faixas de vazão líquida (1,0, 1,5 e 2,0 L/min). 

 

4.3.2.1. Experimentos a 1,0 L/min de vazão líquida 

 

Analisando os experimentos 5 e 8 da Tabela 21, tem-se a Figura 29. 

 

 

Figura 29 – Variação da absorção de CO2 com o aumento da temperatura a 1,0 L/min de vazão líquida 

 

Pela análise do gráfico, é possível notar que, na simulação, a absorção aumenta 

aproximadamente em 6% com o aumento da temperatura, enquanto que os ensaios 
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apontaram um ligeiro aumento de menos de 1%. Apesar do pequeno número de 

experimentos, pode-se afirmar que o aumento da temperatura apresenta influência 

substancialmente maior na simulação do que nos ensaios para essa vazão de líquido.  

 

4.3.2.2. Experimentos a 1,5 L/min de vazão líquida 

 

A Figura 30 foi construída a partir dos experimentos 4, 7 e 9 da Tabela 21, nos quais 

a vazão líquida tinha valores próximos a 1,5 L/min.  

 

 

Figura 30 – Variação da absorção de CO2 com o aumento da temperatura a 1,5 L/min de vazão líquida 

 

Por esse gráfico, evidencia-se mais claramente a maior influência da temperatura 

sobre as simulações do que nos experimentos. A absorção aumenta em 

aproximadamente 11% na simulação e 5% nos experimentos. 

 

4.3.2.3. Experimento a 2,0 L/min de vazão líquida 

 

Os experimentos 1, 6 e 10 da Tabela 21 foram utilizados para construir a Figura 31. 

Com vazão de 2,0 L/min, o aumento da temperatura continua a apresentar resultados 

mais discrepantes entre a simulação e os experimentos. Para essa vazão, a absorção 

aumentou em aproximadamente 13% na simulação e 8% nos ensaios. 
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Figura 31 – Variação da absorção de CO2 com o aumento da temperatura a 2,0 L/min de vazão líquida 

 

4.3.3. Discussão geral dos ensaios de absorção de CO2 com K2CO3 não 

promovido 

 

Com os resultados obtidos nas seções 4.3.1.1 a 4.3.1.3, gera-se a Figura 32. 

 

 

Figura 32 – Comparação da influência do aumento da vazão líquida, em três faixas de temperatura, na quantidade 
de gás carbônico absorvida 

 

É possível notar que o aumento da vazão líquida provoca aumento da absorção de 

gás carbônico principalmente em temperaturas altas, em torno de 80°C, concordando 

com o projeto fatorial apresentado anteriormente na seção 4.1. Vale ressaltar que, em 

baixas temperaturas, o aumento da vazão apresenta apenas uma leve influência na 

quantidade absorvida.  
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A Figura 33 resume os resultados obtidos para variação de temperatura apresentados 

nas seções 4.3.2.1 a 4.3.2.3. 

 

 

Figura 33 – Comparação entre as quantidades de CO2 absorvidas em cada vazão líquida quando se altera a 
temperatura da solução de carbonato de potássio. 

 

Apesar da diferença presente entre a simulação e os experimentos, pode-se afirmar 

que o aumento da temperatura possui influência positiva na absorção de gás 

carbônico. Além disso, nota-se que o aumento da temperatura possui maior influência 

em vazão líquida mais alta, o que mostra o efeito sinergético dessas variáveis descrito 

no projeto fatorial. 

Portanto, é possível concluir pelos experimentos que, assim como o projeto fatorial 

apresenta, a vazão, a temperatura e a sua interação são variáveis independentes que 

afetam positivamente a absorção de gás carbônico. Essa análise reforça a afirmação 

de que o projeto fatorial possibilita estudar a relação das variáveis de processo com a 

variável resposta, diminuindo o tempo de estudo e os custos com recursos. 

Pelo ponto de vista da quantidade de CO2 absorvida, a solução de carbonato de 

potássio sem promotores e em pressão ambiente apresenta baixo desempenho, o que 

é previsto pela literatura. Mumford et al. (2011) obtiveram absorção que variou entre 

20 e 25% utilizando carbonato de potássio não promovido em coluna com anéis de 

Nutter. É possível afirmar que, dado ao fato dos experimentos terem sido realizados 

com anéis de Raschig, um recheio primitivo de baixa eficiência, a absorção obtida de 

aproximadamente 10% é congruente com o trabalho mencionado. 

  

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

20 30 40 50 60 70 80

C
O

2
n

a 
sa

íd
a 

ga
so

sa
 (

%
m

o
la

r)

Temperatura (°C)

Exp. 1,0 L/min

Sim. 1,0 L/min

Exp. 1,5 L/min

Sim. 1,5 L/min

Exp. 2,0 L/min

Sim. 2,0 L/min



83 
 

4.4. EXPERIMENTOS COM SOLUÇÃO DE CARBONATO DE POTÁSSIO 

PROMOVIDO 

 

Com intuito de intensificar a absorção de CO2 com carbonato de potássio em pressão 

ambiente, foram adicionadas MEA, DEA, MDEA e PZ, que são relatadas pela literatura 

como possíveis promotores. A escolha dessas aminas foi devido a algumas de suas 

características que estão apresentadas na Tabela 22.  

 

Tabela 22 – Substancias utilizadas como promotores e suas características que levaram a sua escolha 

Substância Características 

MDEA - Baixo custo de recuperação 

MEA - Uso reconhecido como absorvedor de gás carbônico 

DEA - Um dos primeiros promotores estudados  

PZ - Promotor estudado a partir dos anos 2000 apresentando alto 

rendimento 

 

Os experimentos com carbonato de potássio promovido foram realizados, utilizando 

valores de vazão e temperatura líquida baseados em condições favoráveis pelo 

projeto experimental e pelos ensaios sem promotores. A vazão de líquido usada foi 

de 2,0 L/min e a temperatura das soluções foi de 60°C (valor que é suficientemente 

alto para permitir o aumento do desempenho da solução para absorção, mas 

suficientemente baixa para evitar um elevado grau de evaporação do solvente). A 

concentração de carbonato de potássio foi de 20% mássico e a de promotor, de 2%. 

A vazão de gás foi mantida em 2,3 L/s, sendo a quantidade de CO2 na mistura gasosa 

de 10% molar, assim como nos experimentos sem promotores. Os ensaios foram 

realizados com reciclo da solução, tendo como intuito avaliar a absorção de gás 

carbônico em períodos mais longos de experimento.  

Como base comparativa, realizou-se um experimento nas mesmas condições sem a 

adição de promotor. A quantidade mínima de CO2 registrada na saída de gás para 

cada teste com promotores está apresentada na Tabela 23, enquanto os resultados 

obtidos ao longo dos experimentos estão exibidos na Figura 34. 
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Tabela 23 – Promotores utilizados com 20% de carbonato de potássio e a porcentagem molar mínima de CO2 
obtida na saída de gás  

Solução % mínima de CO2 na saída 

Sem promotor 9,07 

2% MDEA 8,54 

2% MEA 6,30 

2% MEA + 2% MDEA 5,60 

2% DEA 5,47 

2% DEA + 2% MDEA 5,70 

2% PZ 1,32 

 

 

Figura 34 – Quantidade de gás carbônico presente na saída gasosa ao longo do experimento com carbonato de 
potássio promovido  

 

Primeiramente, nota-se que a MDEA não apresentou poder como promotor nessa 

concentração, tendo o seu resultado semelhante ao da solução de carbonato de 

potássio não-promovida, o que faz com que seu uso seja desaconselhável. No 

entanto, o resultado para MDEA é ligeiramente diferente do obtido por Todinca et al. 

(2007), que notaram um pequeno aumento da quantidade de CO2 absorvida quando 

essa substancia foi utilizada. Vale notar que os autores utilizaram coluna pressurizada 

em seus experimentos, o que pode ser a causa dessa diferença.  

A adição de MEA e DEA, por sua vez, possibilitou a absorção de aproximadamente 

40% de CO2, sendo que DEA apresenta uma ligeira maior absorção ao longo do 
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experimento do que a MEA. Esse resultado é superior ao de Shrier e Danckwerts 

(1969), que obtiveram fator de melhoria da absorção (enhancement factor) de 1,25 

para DEA e 1,20 para MEA a 18°C, enquanto o deste trabalho foi de 4 vezes sobre os 

10% obtidos sem promotor a temperatura de 60°C. Esse resultado mostra que ambas 

têm poder como promotores, sendo que o fator de melhoria é também mais alto para 

temperaturas mais altas.  

Por último, a utilização de piperazina como promotor possibilitou a absorção de 

aproximadamente 85% do gás carbônico nos primeiros minutos de ensaio, o que 

coincide com o estudo de Cullinane et al. (2005), que mostra a possibilidade dessa 

mistura absorver até 90%. Em seguida, a quantidade de gás absorvida diminui 

consideravelmente, o que indica a saturação do carbonato presente e, portanto, a 

necessidade de reposição do reagente ou utilização de uma coluna de recuperação. 

Vale ressaltar que Cullinane et. al. (2005) mencionam que, apesar do preço da 

piperazine ser de $2,20/lb e o da MEA, de $0,76/lb, a primeira é mais resistente a 

degradação térmica e oxidativa e necessita de menos energia para a sua 

recuperação, características que devem ser levadas em conta na análise econômica 

do projeto. 

Por esses resultados, pode-se dizer que o uso de aminas para promover a reação de 

gás carbônico com carbonato de potássio é aconselhável. Apesar de seu alto custo, 

além de serem utilizadas em baixas concentrações, as aminas funcionam como um 

catalisador homogêneo, tendo a sua concentração praticamente constante ao longo 

do processo. Outro ponto de interesse é a não necessidade de coluna pressurizada, 

o que permite o uso de materiais mais baratos, facilita a manutenção e traz mais 

segurança aos funcionários. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Os estudos mostraram que, através do projeto fatorial, foi possível avaliar previamente 

o comportamento dos resultados frente às variáveis do processo. Além de trazer mais 

confiança aos resultados experimentais, o seu uso propiciou economia de tempo e de 

recursos, fatores de extrema importância para pesquisas.  

Experimentalmente, os resultados reforçaram o comportamento predito pelo projeto 

fatorial para a absorção de CO2, explicitando a influência negativa e de baixa 

intensidade da vazão de gás e a positiva e de alta intensidade da temperatura, da 

vazão líquida e da concentração, além de suas interações. 

A utilização de promotores permitiu substancial aumento da absorção de CO2, que 

passou de 10% para 85% no caso com piperazina. Os resultados mostram que o uso 

de carbonato promovido pode ser altamente aconselhado para instalações de 

pequeno porte para o beneficiamento de biogás, sem a necessidade de coluna 

pressurizada, o que permite o uso de materiais mais baratos, gera menor gasto 

energético, oferece maior facilidade de operação e, portanto, menor gasto com mão-

de-obra especializada, e maior segurança. 

A escolha do promotor pode ser baseada no custo total, uma vez que a MEA e DEA 

são substancias mais baratas que PZ, mas a última possibilita gerar biogás com maior 

teor de metano, que, por sua vez, tem maior poder calorífico e gera mais energia. 

 

  



87 
 

6. RECOMENDAÇÕES PARA A CONTINUIDADE DO TRABALHO 

 

Com os resultados apresentados, recomenda-se para trabalhos futuros: 

A – Estudo da recuperação da solução de carbonato de potássio utilizada para 

absorção de CO2 e uma comparação entre os gastos do processo com e sem 

promotores. 

B – Análise de outros promotores presentes na literatura, assim como a pesquisa por 

outros possíveis promotores que possam diminuir ainda mais o custo do processo. 

C – Estudo da utilização de recheios mais eficientes e a comparação desses 

resultados com os obtidos na literatura. 
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APÊNDICE A – CALIBRAÇÃO DOS ROTÂMETROS DE GÁS 

 

Os rotâmetros de gás foram calibrados utilizando o controlador de vazão mássica 

5850E e a unidade de controle e leitura 0152, ambos da Brooks Instrument.  

A unidade de controle e leitura se intercomunica com o controlador de vazão mássica, 

possibilitando a medição da vazão em unidades de volume por tempo, abertura, 

fechamento e controle da vazão (BROOKS INSTRUMENT, 2002). 

A medição da vazão é feita por diferença de temperatura. Em uma certa posição, o 

equipamento gera uma potência de aquecimento. Quando há um fluxo, faz-se a 

medição da temperatura antes e depois do equipamento. Por meio da eq. (62), o 

equipamento calcula a vazão mássica (BROOKS INSTRUMENT, 2009). 

 

 𝐷𝑇 = 𝐴 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝐶𝑝 ⋅ 𝑚 (62) 

 

Onde DT é a diferença de temperatura em K, A, a constante de proporcionalidade em 

s2 k2/kJ2, P, a potência de aquecimento em kJ/s, Cp, o calor específico do gás a 

pressão constante em kJ/ (kg.K) e m, a vazão mássica em kg/s. 

No entanto, o controlador de vazão é calibrado para utilização com gás nitrogênio, e, 

portanto, o valor de vazão deve ser corrigido para o gás de interesse, que no caso 

deste trabalho, é gás carbônico. A Brooks Instrument (2009) fornece uma tabela de 

conversão para uma grande quantidade de gases, baseada em seus calores 

específicos, para se utilizar na eq (63). 

 

 
𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑙𝑖𝑑𝑎 ∗

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑔á𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑔á𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎çã𝑜
 (63) 

 

Especificamente, o gás utilizado, CO2, tem fator 0,740 e o gás de calibração, N2, tem 

fator 1. 

As Tabelas 24 e 25 apresentam os dados obtidos pelo controlador de vazão, assim 

como os valores corrigidos para gás carbônico, utilizados para a calibração de dois 

rotâmetros da Techmeter que, por sua vez, foram utilizados para a geração de um 

modelo de análise de espectros de CO2. As Figuras 34 e 35 mostram as curvas de 

calibração dos respectivos rotâmetros, a função dessas curvas e o seu grau de ajuste, 

R2
. 
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Rotâmetro BL-14 E 1/4 da Techmeter 

Tabela 24 – Vazões obtidas para a calibração do rotâmetro BL-14 E 1/4 

Vazão lida no rotâmetro 
(NL/min) 

Vazão lida no MFC (NL/min) 
Vazão corrigida p/ CO2 

(NL/min) 

0 0,000 0,000 
1 1,527 1,130 
1 1,523 1,127 
1 1,527 1,130 
1 1,526 1,129 
1 1,528 1,131 
1 1,530 1,132 
1 1,530 1,132 
1 1,532 1,134 
1 1,526 1,129 
1 1,531 1,133 
2 2,897 2,144 
2 2,900 2,146 
2 2,887 2,136 
2 2,900 2,146 
2 2,909 2,153 
2 2,901 2,147 
2 2,893 2,141 
2 2,884 2,134 
2 2,905 2,150 
2 2,909 2,153 
3 4,282 3,169 
3 4,289 3,174 
3 4,269 3,159 
3 4,265 3,156 
3 4,255 3,149 
3 4,260 3,152 
3 4,266 3,157 
3 4,265 3,156 
3 4,248 3,144 
3 4,258 3,151 
3 4,250 3,145 
3 4,253 3,147 
3 4,263 3,155 
3 4,265 3,156 
3 4,271 3,161 
4 6,012 4,449 
4 6,019 4,454 
4 6,010 4,447 
4 6,022 4,456 
4 6,031 4,463 
4 6,020 4,455 
4 6,027 4,460 
4 6,023 4,457 
4 6,040 4,470 
5 8,065 5,968 
  (Continua) 
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(Conclusão)   
Vazão lida no rotâmetro 

(NL/min) 
Vazão lida no MFC (NL/min) 

Vazão corrigida p/ CO2 
(NL/min) 

5 8,068 5,970 
5 8,072 5,973 
5 8,074 5,975 
5 8,077 5,977 
5 8,076 5,976 
5 8,072 5,973 
5 8,081 5,980 
5 8,082 5,981 
5 8,086 5,984 
6 9,683 7,165 
6 9,684 7,166 
6 9,682 7,165 
6 9,692 7,172 
6 9,695 7,174 
6 9,700 7,178 
6 9,726 7,197 
6 9,708 7,184 
6 9,701 7,179 
6 9,745 7,211 

6,5 10,303 7,624 
6,5 10,286 7,612 
6,5 10,308 7,628 
6,5 10,309 7,629 
6,5 10,296 7,619 
6,5 10,293 7,617 
6,5 10,294 7,618 
6,5 10,303 7,624 
6,5 10,275 7,604 
6,5 10,299 7,621 

 

 

Figura 35 – Correlação entre a vazão lida no rotâmetro BL-14 E 1/4 e a vazão corrida para CO2 
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Rotâmetro BL320 E PP NS KK 16031-10/3 

Tabela 25 – Vazões obtidas para a calibração do rotâmetro BL320 E PP NS KK 16031-10/3 

Vazão lida no rotâmetro 
(NL/min) 

Vazão lida no MFC (NL/min) 
Vazão corrigida p/ CO2 

(NL/min) 

0 0 0 

5 5,04 3,73 

5 5,033 3,724 

5 5,019 3,714 

5 5,018 3,713 

5 5,025 3,719 

5 5,016 3,712 

5 5,013 3,71 

5 5,008 3,706 

5 5,001 3,701 

5 4,999 3,699 

6 6,225 4,607 

6 6,221 4,604 

6 6,201 4,589 

6 6,193 4,583 

6 6,204 4,591 

6 6,2 4,588 

6 6,194 4,584 

6 6,199 4,587 

6 6,191 4,581 

6 6,214 4,598 

7 7,486 5,54 

7 7,486 5,54 

7 7,481 5,536 

7 7,485 5,539 

7 7,499 5,549 

7 7,501 5,551 

7 7,501 5,551 

7 7,486 5,54 

7 7,475 5,532 

7 7,482 5,537 

8 8,626 6,383 

8 8,639 6,393 

8 8,648 6,4 

8 8,666 6,413 

8 8,667 6,414 

8 8,69 6,431 

8 8,674 6,419 

8 8,671 6,417 

8 8,673 6,418 

8 8,681 6,424 
  (Continua) 
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(Conclusão)   

Vazão lida no rotâmetro 
(NL/min) 

Vazão lida no MFC (NL/min) 
Vazão corrigida p/ CO2 

(NL/min) 

9 9,642 7,135 

9 9,642 7,135 

9 9,655 7,145 

9 9,649 7,14 

9 9,66 7,148 

9 9,667 7,154 

9 9,665 7,152 

9 9,671 7,157 

9 9,678 7,162 

9 9,686 7,168 

 

 

Figura 36 – Correlação entre a vazão lida no rotâmetro BL320 E PP NS KK 16031-10/3 e a vazão corrida para CO2 
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