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RESUMO 

 

A absorção de gases possui grande importância em processos industriais, sendo 

empregada principalmente na redução do teor de gases poluentes emitidos para o meio 

ambiente. Em função disso, no presente trabalho, foi elaborado um programa para o 

dimensionamento de colunas de absorção de gases por meio utilizando a linguagem 

Visual Basic (VBA). Foram escolhidos três sistemas de separação (ar-metanol, ar-

acetona e ar-dióxido de enxofre) e utilizando a água como solvente para a elaboração do 

programa. Para cada soluto criou-se um banco de dados com as suas propriedades 

termodinâmicas em diferentes temperaturas e pressão de 1 atm. O programa permite 

calcular o número de estágios, altura, diâmetro, as perdas de carga na coluna entre 

outros parâmetros geométricos do equipamento. As equações utilizadas no cálculo 

desses parâmetros foram baseadas no balanço de massa de colunas de absorção, nas 

equações de Kremser e nas relações empíricas para o cálculo de alguns fatores 

geométricos. No capítulo de discussão, foram realizadas comparações entre os 

parâmetros obtidos pelo programa e os resultados apresentaram na faixa de 10%. O 

algoritmo realiza cálculos somente em soluções diluídas, tendo em vista que o trabalho 

é um primeiro passo no caminho de desenvolvimento de uma ferramenta acessível mais 

robusta, que se assemelhe a um simulador de processos.  Por isso, como sugestão para 

trabalhos futuros, propõe-se desenvolver um programa que englobe a faixa de 

concentração de soluções concentradas. 

Palavras chave: Coluna de absorção, programa computacional, soluções diluídas, 

VBA, absorção física, dimensionamento de colunas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Gas absorption is substantially important on chemical processes, mainly due to 

its applicability to reduce pollutant’s content on gas streams released to the 

environment. According to this, a computer program is presented herein for designing 

absorption towers using Visual Basic (VBA). Three separation systems were chosen 

(air-methanol, air-acetone, and air-sulfur dioxide) along with water as being the solvent 

employed for the separation. For each solute a database was created with its 

thermodynamic properties at different temperatures and pressure of 1 atm. The program 

calculates the number of stages, height, diameter and the pressure drops allowed in the 

tower, along with other geometric factors of the equipment. The equations used in the 

calculation of these parameters were based on tower mass balances, Kremser equation 

and empiric correlations for calculating some geometric factors. At the discussion 

chapter, comparisons were made between parameters generated by the program and the 

results for exercises from literature. The results presented errors on the range of 10%. 

The algorithm calculates the referred parameters for diluted solutions only, given that 

this work is the first step on the way to developing an affordable solid tool for designing 

such equipment, which intends to be similar to process simulators. Therefore, as a 

suggestion for other future works, a new program encompassing higher concentrations 

could be developed for concentrated solutions. 

Key words: Absorption tower, plate tower, computational program, diluted solutions, 

VBA, physical absorption, plate-tower design 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

  

A absorção de gases é uma operação unitária muito presente na indústria 

química, seja nas etapas de purificação de produtos, como na remoção de contaminantes 

de correntes de processo, ou na redução do teor de gases tóxicos emitidos para o meio 

ambiente. A exemplo disso, temos o emprego de colunas de absorção na remoção de 

gases tóxicos como amônia e H2S na reforma catalítica em refinarias, na lavagem 

cáustica em alguns processos orgânicos e na produção de ácidos inorgânicos. 

A separação de um soluto de interesse de uma corrente gasosa é feita por meio 

de um solvente apropriado, em um processo em que a força motriz é o gradiente de 

concentração entre as fases líquida e gasosa. A separação por absorção é, portanto, uma 

operação unitária que se baseia fundamentalmente no contato entre as fases para que 

ocorra a transferência de massa. 

Esse processo pode ser ainda compreendido por englobar dois tipos, a absorção 

física e a química. A absorção química, ou reativa, consiste na solubilização do soluto 

gasoso em uma corrente líquida por meio de uma reação química. De outro modo, a 

absorção física se baseia na solubilização do soluto gasoso sem reação química com o 

solvente. 

Em virtude de tamanha importância desse processo unitário nas mais variadas 

aplicações industriais, o dimensionamento de tais equipamentos necessários para esses 

métodos de separação se apresenta como uma importante ferramenta no arcabouço 

teórico que um engenheiro químico deve apresentar.  

Por conta disso, ferramentas computacionais são frequentemente empregadas 

para facilitar o cálculo de tais equipamentos e possibilitar que estudantes de engenharia 

química possam ter uma melhor visão do equipamento envolvido e do processo. Nesse 

sentido, simuladores de processo, tais como Aspen Hysys® e Honeywell Unisim®, por 

exemplo, são frequentemente empregados para a apresentação ao dimensionamento de 

colunas de absorção à estudantes. 

Ferramentas computacionais diferentes das citadas, que costumam ser custosas, 

são encontradas na literatura, porém são menos utilizadas. A exemplo disso, tem-se os 

programas propostos por Leite (2005) e Pereira (2008).  
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Em virtude da dificuldade da acessibilidade aos softwares citados 

anteriormente, esse trabalho visou à elaboração de um programa utilizando o Visual 

Basic (VBA) que fosse capaz de dimensionar os principais parâmetros de colunas de 

absorção física para algumas condições de operação. Tendo em vista que o Microsoft® 

Excel costuma ser uma ferramenta mais popular e de fácil acesso no âmbito acadêmico, 

o presente trabalho se propõe a ser uma ferramenta útil, majoritariamente, à estudantes 

que não possam ter acesso a softwares mais sofisticados. 

O programa foi projetado para dimensionar uma coluna do tipo de pratos 

perfurados, com escoamento das correntes gasosa e líquida em contracorrente, para a 

condição de operação de soluções diluídas. Foram escolhidos três sistemas para 

separação, a fim de que o usuário do programa possa visualizar o dimensionamento de 

tal equipamento. 

Parâmetros como a reta de operação, razão mínima entre as vazões de líquido e 

gás e a altura da coluna foram calculados por meio das equações de balanço de massa, 

enquanto o cálculo do número de estágios teóricos da coluna foi realizado por meio de 

Equação de Kremser. Os demais parâmetros geométricos foram calculados por meio de 

relações empíricas, que serão apresentadas no Capítulo 3.   

Para o cálculo de variáveis compreendidas no equilíbrio de fases, como o 

coeficiente de atividade de uma substância, modelos termodinâmicos como Wilson, 

NRTL e UNIQUAC são comumente utilizados para a determinação desse parâmetro. 

Em virtude do extenso número de equações e complexidade do modelo UNIQUAC, os 

modelos usados para o cálculo dos referidos coeficientes à diluição infinita foram o de 

Wilson e NRTL. 

O programa ainda proporciona a possibilidade de informar ao usuário se 

problemas de operação que prejudiquem a eficiência do processo podem ocorrer, como, 

por exemplo, problemas de inundação. Dessa forma, o usuário pode visualizar melhor o 

impacto de variáveis físicas e geométricas nas condições reais de processo.  

1.1 ) Objetivos 
 

O presente trabalho tem por objetivo elaborar uma ferramenta acessível para fins 

acadêmicos com potencial de ser aprimorada em futuros projetos como programa de 

dimensionamento de colunas de absorção, semelhante a um simulador. 
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1.1.1) Objetivos específicos 
 

a) Selecionar três sistemas de separação líquido-vapor via absorção física de 

misturas binárias sem reação química. 

b) Criar um programa, com o uso do Visual Basic (VBA), que determine o número 

de estágios necessários para a separação de componentes gasosos em colunas de 

absorção, utilizando a Equação de Kremser. 

c) Dimensionar parâmetros para a coluna de pratos perfurados requerida para a 

separação desejada. 

d) Avaliar a funcionalidade do programa a partir dos sistemas escolhidos e validá-

la com problemas resolvidos na literatura. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ) Absorção 
 

A absorção é a operação unitária que se baseia na separação de componentes 

em uma mistura gasosa por meio do contato dessa mistura com uma fase líquida, 

também referida como solvente. Nesse processo, a diferença de solubilidade dos 

componentes presentes na corrente gasosa determina a separação de um ou mais 

componentes de interesse, denominados solutos, do componente restante, intitulado 

diluente, promovendo, assim, a transferência dos compostos solúveis da fase gasosa 

para a fase líquida (AZEVEDO; ALVES, 2013; LEITE et al., 2005; SHIBATA, 2017). 

A força motriz desse método de separação é o gradiente de concentração do 

soluto existente entre as fases gasosa e líquida. A transferência de massa nesses 

sistemas ocorre exclusivamente na interface entre as duas fases. Devido à natureza do 

fenômeno envolvido nesse processo de separação, os equipamentos dimensionados são 

cilindros verticais, comumente chamados de torres ou colunas, e o escoamento das 

correntes gasosa e líquida é realizado em contracorrente, em que o líquido escoa de 

modo descendente e o gás de forma ascendente (PERRY; GREEN, MALONEY, 1997; 

MARTINS, 2011). 

As torres de destilação são projetadas dessa forma para que haja um melhor 

contato entre as fases, de modo que sempre haja um gradiente favorável para a 

transferência de massa ao longo do equipamento de separação, bem como para a 

otimização da carga das bombas e compressores necessários nesta operação unitária. 

A absorção em sistemas de separação gás-líquido pode ser física ou química. A 

absorção física consiste na passagem de um componente da corrente gasosa para a 

corrente líquida por meio da solubilização do soluto sem reação química com o 

solvente. Esse processo ocorre por meio de três etapas: a etapa de difusão do soluto do 

seio da fase gasosa para a interface, a subsequente solubilização do soluto na fase 

líquida e, por último, a difusão do soluto da interface para o seio da corrente líquida. 

Devido à natureza física desse processo de separação, variáveis como a temperatura e 

pressão de operação apresentam grande influência na taxa de transferência de massa no 

processo (SHIBATA, 2017; MARTINS, 2011). 



5 
 

De outro modo, a absorção química, ou reativa, consiste na solubilização do 

soluto gasoso em uma corrente líquida por meio de uma reação química. Nesse 

processo, as etapas envolvidas são as de difusão do soluto do seio da fase gasosa para a 

interface, em que é assumido que o equilíbrio físico é atingido instantaneamente, 

seguido da solubilização do soluto gasoso na fase líquida e difusão do mesmo para o 

seio do líquido. Simultaneamente, ocorre a difusão do reagente do seio da fase líquida 

para a interface, seguida da reação entre os componentes dentro da fase líquida e 

posterior difusão dos produtos de dentro dessa fase para a fase gasosa (SHIBATA, 

2017; MARTINS, 2011). 

A absorção química apresenta maiores taxas de transferência de massa, se 

comparada com a absorção física. Isso se deve ao fato de que a reação química atua 

reduzindo a pressão parcial do soluto gasoso, mantendo, dessa forma, um gradiente de 

concentração ainda mais favorável para a transferência de massa. Além disso, o 

coeficiente de transferência de massa é favorecido pela ocorrência da reação, 

garantindo, assim, uma maior eficiência desses processos (SHIBATA, 2017; 

MARTINS, 2011). 

Um fator crítico nos sistemas de separação por absorção física, objeto de 

estudo do presente trabalho, é a escolha do solvente de operação. Em virtude da 

característica desse processo, o solvente deve ser criteriosamente escolhido e deve 

atender aos seguintes requisitos: possuir alta solubilidade, para que vazões menores de 

solvente sejam necessárias no processo, ser não-volátil, de modo que não haja perdas de 

solvente para a corrente gasosa, ser seletivo ao soluto, possuir baixa viscosidade, ser 

barato, quimicamente estável, não corrosivo, não espumoso e, preferencialmente, não 

inflamável (PERRY, GREEN, MALONEY, 1997; AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Em razão de sua ampla aplicabilidade industrial, os processos de absorção 

estão presentes em diversos segmentos da indústria, desde processos de purificação de 

correntes gasosas a produção de produtos químicos básicos. Dentre os processos de 

purificação, destaca-se a lavagem de gases.  

Devido à presença de inúmeros contaminantes em correntes gasosas de 

processos industriais, torres de absorção são empregadas para a redução do teor desses 

contaminantes para níveis adequados às exigências de leis de controle ambiental 

vigentes e para garantir um melhor rendimento em processos e maior grau de pureza dos 
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produtos obtidos.  Por exemplo, esse processo de separação é fundamental para a 

remoção de CO2, e H2S presentes no gás natural, com a utilização de aminas como 

solvente. Dentre elas, destacam-se as etanolaminas, como DEA (dietalonamina), MEA 

(monoetanolamina) e MDEA (metildietanolamina), em que a DEA é o solvente mais 

utilizado em refinarias para o processamento de correntes ácidas em decorrência de sua 

boa reatividade, corrosividade moderada e baixo gasto energético para a sua 

recuperação, se comparadas às outras etanolaminas. (MARTINS, 2011, AZEVEDO; 

ALVES, 2013). 

Na produção de compostos, essa operação unitária está presente na produção 

de ácidos inorgânicos, como a dos ácidos clorídrico e sulfúrico, que são produtos 

fundamentais para diversos processos industriais, como na indústria de fertilizantes, em 

processos petroquímicos e no tratamento de efluentes industriais (MARTINS; 

AFONSO, 2015). 

No processo de produção do ácido sulfúrico, as torres de absorção são 

empregadas na última etapa do processo, em que o SO3 formado no conversor catalítico 

é absorvido usando-se o próprio ácido sulfúrico como solvente, produzindo o ácido 

sulfúrico em concentrações de até 98% p/p. De forma similar, o cloreto de hidrogênio 

formado após a queima na presença de ácido sulfúrico em um forno no processo 

Mannheim, é absorvido com o emprego de água como solvente, resultando nas soluções 

aquosas comercializadas de pelo menos 33% p/p (MARTINS; AFONSO, 2015; 

TOLENTINO; FOREZI, 2014; GOTAQUÍMICA, 2018). 

2.2 ) Equilíbrio de fases 
 

Segundo Azevedo; Alves (2013, p.29) “duas ou mais fases estão em equilíbrio 

quando não existe transferência efetiva de massa entre as fases, isto é, quando a 

transferência de massa de uma fase para a outra é exatamente igual à da transferência no 

sentido oposto”.  

O equilíbrio entre duas ou mais fases é estabelecido quando são satisfeitas as 

condições de equilíbrio térmico, mecânico e termodinâmico para um sistema. O 

equilíbrio térmico é alcançado quando não ocorre fluxos de calor entre as duas ou mais 

fases, isto é, quando as fases atingem uma mesma temperatura. Assim, para duas fases α 

e β: 
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 T  =  T  (2.1) 

Onde T= Temperatura   

O equilíbrio mecânico é definido como a ausência de desigualdade no balanço 

de forças entre as fases e, portanto, para esta condição ser alcançada, as pressões das 

duas ou mais fases precisam ser iguais. Dessa forma: 

   P  =  P  (2.2) 

Onde P= Pressão 

O estabelecimento do equilíbrio termodinâmico entre fases é satisfeito quando 

o fluxo material líquido entre fases é nulo, ou seja, a quantidade um componente “i” 

vaporizado de uma fase líquida para uma fase gasosa é igual à quantidade do referido 

componente “i” condensado entre essas fases, por exemplo. (AZEVEDO; ALVES, 

2013) 

De acordo com Oliveira (1999, p.13-14) estabelece-se o estado estável de um 

sistema de um sistema fechado com a minimização da energia livre de Gibbs (G) à 

temperatura e pressão constates. Considerando as duas fases “α” e “β” é possível 

equacionar: 

𝑑𝐺 =  𝜇 𝑑𝑛 = 𝑑𝐺 + 𝑑𝐺 =  𝜇 𝑑𝑛 + 𝜇 𝑑𝑛  
(2.3) 

Sendo que: 

µi
α é o potencial químico do componente “i” na fase “α”, e µi

β é o potencial químico do 

componente “i” na fase “β”. 

Além disso, equacionando o número de mols, chega-se a: 

 𝑑𝑛 = 𝑑𝑛 +  𝑑𝑛  (2.4) 

  

Considerando que a energia livre de Gibbs atinge o mínimo no equilíbrio, então:  

 𝑑𝐺 = 0 (2.5) 

Sendo o sistema fechado, logo: 

 𝑑𝑛 = 0 (2.6) 
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Assim: 

 𝑑𝑛 = −𝑑𝑛  (2.7) 

 
Substituindo nas equações (2.3) e (2.7): 

 0 =  (𝜇 − 𝜇 )𝑑𝑛  (2.8) 

Como 𝑑𝑛 ≠ 0, obtém-se: 

 𝜇 = 𝜇  (𝑖 = 1, … , 𝑁) (2.9) 

 

Onde N é o número de componentes na mistura. 

Através desse equacionamento, constata-se que o equilíbrio entre fases é 

atingido por meio da igualdade dos potenciais químicos das respectivas fases. Devido à 

dificuldade de trabalhar-se com valores de potenciais químicos, a definição de 

fugacidade é mais comumente empregada, sendo ela definida como: 

 𝑑𝜇 = 𝑅𝑇𝑙𝑛 𝑓  
 

(2.10) 

Onde R é a constate universal dos gases. 

 

Por conseguinte, para o estabelecimento do equilíbrio entre as fases, a condição 

de isofugacidade é necessária. Desse modo:  

 𝑓 (𝑃, 𝑇, 𝑦) = 𝑓 (𝑃, 𝑇, 𝑦) (2.11) 

 

Em que P, T e y representam as variáveis às quais a fugacidade é dependente, 

representando, respectivamente, a pressão, temperatura e composição. (AZEVEDO; 

ALVES, 2013) 

 

2.3) Transferência de massa 
 

Em equipamentos de separação por contato, a transferência de massa envolvida 

na operação ocorre na fronteira entre as fases, sendo o gradiente de concentração dos 

componentes em cada fase a força motriz para o processo. Em colunas de absorção 

física, esse fenômeno se sucede através da difusão do soluto gasoso até a interface 
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líquido-gás, onde é solubilizado na corrente líquida. O gás diluente não se solubiliza na 

fase líquida (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Para que essa modelagem do problema seja verdadeira, a escolha das condições 

de operação desses sistemas, como, por exemplo, a seleção do solvente a ser utilizado, 

deve ser criteriosamente realizada com base nos valores de solubilidade dos 

componentes da corrente gasosa no solvente a ser empregado. Assim, esses sistemas se 

caracterizam por possuírem preferencialmente a transferência de massa apenas em um 

sentido (da fase gasosa para a fase líquida), sendo denominada de transferência de 

massa unimolecular ou em camada estagnante, em que o gás diluente é a referida 

camada estagnante (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A abordagem tradicional para modelar o fenômeno da transferência de massa 

nesses processos é o modelo dos dois filmes. Apesar da existência de outras abordagens, 

como, por exemplo, o modelo de penetração proposto por Higbie, o modelo dos dois 

filmes, também denominado de modelo do filme duplo, produz resultados e expressões 

satisfatórias para o dimensionamento desses equipamentos (AZEVEDO; ALVES, 2013, 

Shibata, 2017). 

As hipóteses que fundamentam o modelo dos dois filmes são (AZEVEDO; 

ALVES, 2013): 

- Estado estacionário, isto é, em um dado ponto, não há variação da 

concentração das espécies com o tempo; 

- A interface entre o líquido e o gás e tão fina quanto possível; 

- Existe um filme laminar em ambos os lados da interface; 

- Há equilíbrio na interface, de modo que a resistência à transferência de massa 

através da interface é desprezível. Assim, os valores das concentrações do soluto na 

interface (isto é, suas frações molares em ambas as fases) são as suas concentrações de 

equilíbrio; 

- Não há reação química; 

- A velocidade de difusão do soluto através do filme da fase gasosa é igual à 

velocidade de difusão da mesma espécie através do filme da fase líquida, uma vez que 

não há acúmulo de qualquer componente na interface gás-líquido. 
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O modelo do filme duplo prevê que toda a resistência à transferência de massa 

se dá nos dois filmes finos presentes em cada fase, onde a transferência ocorre por meio 

de difusão molecular. No seio de cada fase a presença de turbulência permite a 

transferência de massa por meio de convecção. De acordo com esse modelo, há, 

portanto, uma zona de transição, chamada de camada-tampão, em que o escoamento 

turbulento presente no seio da fase se converte em um escoamento laminar, próximo ao 

filme fino. Assim, o mecanismo de transferência de massa convectivo torna-se difusivo 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). 

O fluxo de transferência de massa ocorre devido ao gradiente de concentração 

do soluto nas fases gasosa e líquida, ou seja, o afastamento dos valores das 

concentrações das concentrações de equilíbrio. Desse modo, a expressão do fluxo 

material é diretamente proporcional a esse gradiente, sendo o coeficiente de 

transferência de massa a constante de proporcionalidade para essa expressão 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). 

No caso da absorção física, em que a transferência de massa ocorre da fase 

gasosa para a fase líquida, o fluxo molar de um soluto A pode ser definido pela seguinte 

expressão: 

 𝑁  =  𝑘  (𝑦  – 𝑦 , )  =  𝑘 (𝑥  – 𝑥 , ) (2.12) 
     

Em que ya e ya,i representam as frações molares no seio da fase gasosa e na interface, 

respectivamente, e  xa e xa,i se referem às frações molares no seio da fase líquida e na 

interface, nesta ordem. (AZEVEDO; ALVES, 2013) 

Nos processos envolvendo colunas de absorção, o coeficiente de transferência 

de massa representa uma medida da capacidade de transferência de um componente de 

uma fase para outra e pode ser definido como o inverso da resistência à transferência de 

massa. Dessa forma:  

 
k =  

1

resistência à transferência de massa na fase gasosa
 

(2.13) 

 

 
k =  

1

resistência à transferência de massa na fase líquida
 

(2.14) 
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Em que os subscritos y e x se referem à fase gasosa e líquida, respectivamente 

(AZEVEDO; ALVES, 2013).   

O coeficiente de transferência de massa sintetiza em si as resistências à 

passagem de material entre as fases líquida e gasosa, isto é, a resistência à transferência 

de massa no seio da fase gasosa e em cada filme fino presente em ambas as fases 

(AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Em razão da espessura extremamente fina dos filmes, não é possível medir as 

concentrações interfaciais. Assim, utiliza-se as concentrações de equilíbrio do seio de 

cada fase, que são facilmente determinadas. Com isso, o coeficiente de transferência de 

massa torna-se o coeficiente de transferência de massa global (K), e a expressão para o 

fluxo molar para um soluto A transforma-se em: 

𝑁 =  𝐾  (𝑦 − 𝑦∗)  =  𝐾  (𝑥∗ − 𝑥 ) (2.15) 
     

Em que ya* e xa* representam as concentrações de equilíbrio do soluto A no 

seio da fase gasosa e da fase líquida, respectivamente (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Igualando as expressões em (2.12), é obtida a expressão para a reta (2.16): 

 
-

𝑘

𝑘
=

𝑦 − 𝑦 ,

𝑥 − 𝑥 ,
 

 

(2.16) 

Figura 1 - Determinação das concentrações de equilíbrio do soluto A. 

 

Fonte: AZEVEDO; ALVES, 2013. 
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Para soluções diluídas, em que é válida a lei de Henry (y=mx), a partir de 

relações geométricas, a construção gráfica obtida permite a associação entre os valores 

do coeficiente de massa para cada fase e seu respectivo coeficiente de transferência de 

massa global. Portanto: 

 1

𝐾
=

1

𝑘
+

𝑚

𝑘
 

 

(2.17) 

 

  
 

1

𝐾
=

1

𝑘
+

1

𝑚"𝑘
 

 

(2.18) 

Em que m’ e m” são os coeficientes lineares das retas que relacionam os valores das 

concentrações de equilíbrio, da interface e do seio de um soluto exemplificativo A nas 

fases gasosa e líquida (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

 
𝑚′ =

𝑦 , − 𝑦∗

𝑥 , − 𝑥
 

 

(2.19) 

 

 
𝑚" =

𝑦 − 𝑦 ,

𝑥∗ − 𝑥 ,
 

 

(2.20) 

No caso de soluções concentradas, as equações para a transferência de massa 

precisam ser corrigidas, através da utilização dos coeficientes de transferência de massa 

corrigidos, k’y e k’x, que são obtidos por meio da utilização das concentrações médias 

logarítmicas, definidos pelas seguintes expressões: 

 
𝑘′ =

𝑘

(1 − 𝑦)
 

 

(2.21) 

 

 
𝑘′ =

𝑘

(1 − 𝑥)
 

 

(2.22) 

Em que os denominadores (1 − 𝑦)  e (1 − 𝑥)  são expressos pelas equações: 

  

 

(1 − 𝑦) =
(1 − 𝑦) − (1 − 𝑦 )

ln
(1 − 𝑦)
(1 − 𝑦 )

 

(2.23) 
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(1 − 𝑥) =
(1 − 𝑥) − (1 − 𝑥 )

ln
(1 − 𝑥)
(1 − 𝑥 )

 

 

(2.24) 

 

2.4) Balanço de massa 
 

Com o balanço de massa de colunas de absorção é possível calcular as vazões 

do líquido e do gás e as composições nas duas fases em qualquer ponto da coluna. Por 

meio desse equacionamento, também é possível calcular a reta de operação, razão 

mínima entre as vazões de líquido e gás e a altura da coluna a ser utilizada (PEREIRA; 

LENZI, 1998; SHIBATA, 2017). 

Devem-se assumir as seguintes considerações na elaboração do balanço de 

massa para soluções diluídas (concentrações mássicas ou molares de soluto inferiores a 

5%) (LABVIRTUAL, 2018):  

- A entalpia de absorção é desprezível; 

- O solvente líquido é não volátil; 

- A coluna é isotérmica e isobárica; 

- O gás diluente é insolúvel no solvente líquido. 

A partir dessas considerações, pode-se assumir que as vazões do gás e do 

líquido dentro da coluna são aproximadamente constantes. A figura abaixo demostra 

uma coluna de absorção que opera em contracorrente e os fluxos mássicos presentes em 

seu interior. 
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Figura 2- Coluna de absorção contracorrente e suas correntes mássicas 

 

Fonte: Shibata, 2017. 

Na figura 2, o retângulo azul representa o volume de controle em uma seção da 

coluna e o laranja o balanço global do equipamento. As variáveis Y e X são as unidades 

de concentração isentas de soluto, denominadas razões molares ou mássicas, que são 

definidas conforme as equações: 

          𝑋 =
𝑥

1 − 𝑥
 (2.25) 

                           

 𝑌 =
𝑦

1 − 𝑦
 (2.26) 

                       

Em que y e x são as composições na fase gasosa e líquida, respectivamente. 

O balanço de massa por componente do volume de controle representado pela 

linha azul pode ser equacionado da seguinte forma:  

 𝑌 𝐺 + 𝑋 𝐿 = 𝑌 𝐺 + 𝑋 𝐿  (2.27) 
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Onde Y é a razão molar da fase gasosa, X a razão molar da fase líquida, G a 

vazão da fase gasosa e L a vazão da fase líquida. 

Rearranjando esta equação em função de Yj+1, obtém-se a reta de operação: 

 
𝑌 =  

𝐿

𝐺
𝑋 + (𝑌 −

𝐿

𝐺
𝑋 ) 

(2.28) 

 

Nas colunas de absorção, estas retas de operação sempre estarão acima da 

curva de equilíbrio. Devido a esse fato, sempre existem gradientes de concentração 

favoráveis ao longo do equipamento, que permitem a transferência de massa entre as 

correntes gasosa e líquida até que o equilíbrio seja atingido. (PEREIRA; LENZI 1998) 

Para a obtenção da razão mínima entre as vazões líquida e gasosa, é realizada a 

extrapolação das condições reais, em que infinitos estágios de equilíbrio poderiam ser 

empregados para a separação dos componentes desejados, ou seja, condição de 

operação em que é necessária uma vazão mínima de corrente líquida (AZEVEDO; 

ALVES, 2013). 

 Duas metodologias que podem ser empregadas para o cálculo desse parâmetro. 

No caso em que a curva de equilíbrio tiver a concavidade voltada para cima, traça-se 

uma reta a partir do ponto correspondente às composições no topo da coluna (X0, Y1) até 

a reta referente à composição gasosa na entrada na coluna (YN+1). (AZEVEDO; ALVES, 

2013) 

De outro modo, quando a curva de equilíbrio possui concavidade voltada para 

baixo, essa reta pode ser plotada até que a mesma tangencie a curva de equilíbrio. A 

inclinação desta reta na curva equilíbrio denomina-se razão (L/G) mínima (PEREIRA; 

LENZI, 1998).  
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Figura 3- Retas de operação, curva de equilíbrio e razão (L/G) mínima quando a curva 
de equilíbrio tem concavidade virada para cima 

 

 Fonte: AZEVEDO; ALVES, 2013. 

Figura 4- Retas de operação, curva de equilíbrio e razão (L/G) mínima quando a curva 
de equilíbrio tem concavidade virada para baixo 

 

Fonte:  AZEVEDO; ALVES, 2013. 

 

2.5 ) Tipos de coluna de absorção 
 

Como já abordado anteriormente, o projeto das colunas, ou torres, de absorção 

tem por finalidade promover um contato íntimo entre as fases líquida e gasosa, a fim de 

que a transferência de massa e calor seja eficiente para o grau de separação desejado. 

Dessa forma, esses dispositivos possuem um design vertical e cilíndrico, com o 

escoamento dos fluidos realizado em contracorrente, de forma que o equilíbrio entre as 

fases seja alcançado no interior da coluna (AZEVEDO; ALVES, 2013; PERRY, 

GREEN, MALONEY, 1997). 
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Assim, as colunas de absorção são diferenciadas de acordo com o mecanismo 

em que o equilíbrio de fases é atingido. Dentre os tipos de colunas disponíveis 

comercialmente, destacam-se as colunas de prato e de recheio, devido a sua maior 

aplicabilidade industrial. No entanto, estas podem também ser de bolhas, agitação 

mecânica, atomização e paredes molhadas (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

2.5.1) Colunas de Recheio 
 

Colunas de recheio se caracterizam pela utilização de um leito, construído de 

forma ordenada ou aleatória, para a promoção de um melhor contato entre as fases por 

meio do aumento da área superficial para a transferência de massa. Assim, nesses 

equipamentos, não há estágios de equilíbrio discretos entre as fases, mas uma variação 

contínua da composição da corrente líquida ao longo da coluna (AZEVEDO; ALVES, 

2013). 

Geralmente, o uso de colunas de recheio se deve ao uso desses sistemas de 

separação para materiais que são altamente corrosivos, líquidos espumosos, e quando 

uma baixa queda de pressão é requerida durante a separação. Além disso, em razão da 

baixa perda de carga promovida por esses equipamentos, estes são, sobretudo, utilizados 

para sistemas de absorção a vácuo (AZEVEDO; ALVES, 2013; PERRY; GREEN, 

MALONEY, 1997). 

Os materiais que constituem o recheio nessas colunas são usualmente 

metálicos, cerâmicos ou plásticos. A escolha do material é realizada com base na 

resistência mecânica, capacidade para suportar os fluxos presentes na coluna, resistência 

à corrosão, eficiência na promoção da transferência de massa e custo. Tradicionalmente, 

recheios metálicos e cerâmicos são os mais empregados. No entanto, com o surgimento 

de materiais plásticos mais resistentes a altas temperaturas e a ataques de solventes, 

estes vêm surgindo como uma interessante alternativa, sendo cada vez mais utilizados. 

Materiais plásticos se apresentam como vantajosos, por exemplo, no caso de torres que 

operam com correntes corrosivas. Além disso, materiais poliméricos fluorados como o 

Tefzel® (DuPont), Solef® (Solvay Solexis Inc.) e Kynar® (Arkema Inc.) apresentam 

grande robustez mecânica e boa resistência química à solventes agressivos. Contudo, 

pesam contra esses materiais o seu alto custo, podendo custar cerca de três vezes mais 

do que recheios de aço inoxidável, por exemplo (AZEVEDO; ALVES, 2013; PERRY, 

GREEN, MALONEY, 1997). 
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2.5.2) Colunas de Pratos 
 

Na interface formada na superfície dos pratos a mistura ocorre de forma 

desorganizada e caótica, formando uma espuma. A velocidade de escoamento da 

corrente gasosa deve ser rigorosamente controlada de maneira que problemas como o 

gotejamento da fase líquida de um prato para o prato seguinte, e inundação, por 

exemplo, não ocorram (AZEVEDO; ALVES, 2013; PERRY, GREEN, MALONEY, 

1997). 

Apesar de diversos regimes já terem sido propostos na literatura para a região 

da interface, tais como atomização e emulsão, a metodologia tradicional para a 

dimensão desses equipamentos não considera a existência de tais regimes (AZEVEDO; 

ALVES, 2013). 

Os pratos utilizados nessas operações são geralmente feitos de material 

metálico e podem ser determinados por três tipos principais, são eles: os pratos 

perfurados, os pratos de válvula ou de campânula (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Figura 5 - Representação em detalhe do funcionamento de uma torre de absorção de 
pratos perfurados. 

 

Fonte: Shibata, 2017. 

Na interface formada na superfície dos pratos a mistura ocorre de forma 

desorganizada e caótica, formando uma espuma. A velocidade de escoamento da 

corrente gasosa deve ser rigorosamente controlada de maneira que problemas como o 

gotejamento da fase líquida de um prato para o prato seguinte, e inundação, por 
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exemplo, não ocorram (AZEVEDO; ALVES, 2013; PERRY; GREEN, MALONEY, 

1997). 

Apesar de diversos regimes já terem sido propostos na literatura para a região 

da interface, tais como atomização e emulsão, a metodologia tradicional para a 

dimensão desses equipamentos não considera a existência de tais regimes (AZEVEDO; 

ALVES, 2013). 

Os pratos utilizados nessas operações são geralmente feitos de material 

metálico e podem ser determinados por três tipos principais, são eles: os pratos 

perfurados, os pratos de válvula ou de campânula (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

Figura 6 - Representação bidimensional dos tipos de pratos existentes: a) perfurado b) 
de válvula fixa c) de campânula 

 

Fonte: AZEVEDO; ALVES, 2013. 

Figura 7- Tipos de prato comumente empregados. (a) perfurado, (b) valvulado e (c) 
campânula 

 

Fonte: Shibata, 2017 

Os pratos perfurados são os mais amplamente utilizados devido a sua simples 

construção e baixo custo. No entanto, são mais suscetíveis a problemas de operação 

como o gotejamento, se a vazão de gás aplicada for baixa o suficiente para proporcionar 

esse fenômeno. Em alternativa aos pratos perfurados, os pratos de válvula, ou válvula 

fixa, eliminam o risco de gotejamento ao passo que custam apenas em torno de 20% a 

mais do que os pratos perfurados. Dessa forma, estes tem sido cada vez mais 

implementados por permitirem a utilização de uma faixa mais ampla de vazão do gás 

(a) (c) (b) 
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que circula na coluna. Os pratos de campânula consistem no mesmo mecanismo 

utilizado para os pratos de válvula fixa, porém com uma sofisticação no projeto para se 

obter uma melhor eficiência. Enquanto nos pratos de válvula o gás ascendente escoa 

horizontalmente em direção ao líquido através das aberturas laterais das válvulas, nos 

pratos de campânula esse escoamento ocorre por meio da periferia da campânula em 

sentido à fase líquida. Essa mudança promove uma diminuição na coalescência de 

bolhas, promovendo uma menor formação de espuma e uma transferência de massa 

mais eficiente. Contudo, em razão do seu alto custo e dificuldade na remoção de 

incrustações, o uso desse tipo de pratos não é usual no presente momento (AZEVEDO; 

ALVES, 2013). 

Dessa forma, se comparadas às colunas de recheio, as colunas de pratos 

mostram-se mais vantajosas em operações em que as vazões empregadas são muito 

baixas. Vazões baixas da corrente líquida em torres de recheio podem não proporcionar 

o contato de todo o material de enchimento com o líquido, enquanto vazões gasosas 

muito baixas podem acarretar dispersão axial do gás na coluna. Além disso, colunas de 

pratos apresentam menor custo e são menos propensas a incrustação por sólidos do que 

colunas de recheio, evidenciando, assim, a motivação de escolha desses equipamentos 

para o presente trabalho (PERRY; GREEN; MALONEY, 1997). 

2.6 ) Eficiência 
 

Os estágios de equilíbrio que se estabelecem nas superfícies dos pratos em 

colunas de absorção física comumente não correspondem a situações reais de equilíbrio 

termodinâmico entre as fases gasosa e líquida. O comportamento não ideal nesses pratos 

pode ser majoritariamente atribuído a fatores como o tempo de residência insuficiente 

das fases nessas superfícies e a não homogeneidade da mistura formada entre as 

correntes em condições usuais de operação nesses equipamentos. Dessa forma, a 

introdução do conceito de eficiência é necessária para o dimensionamento correto 

desses dispositivos, promovendo a correção do número de estágios teóricos para o 

número de estágios reais de equilíbrio (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

2.6.2) Variáveis que influenciam no cálculo de eficiência 
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As variáveis que afetam os desempenhos em colunas podem ser divididas em 

caráter geométrico ou físico, sendo o primeiro dependente do equipamento e o segundo 

da composição do sistema (PESCARINI; 1996).  

Dentre as geométricas tem-se: diâmetro do prato, altura do dique, diâmetro dos 

orifícios, espaçamento entre pratos, área de borbulhamento dos pratos, disposição dos 

borbulhadores, espaçamento entre os furos e vazão de líquido e gás na coluna. 

Já para as características físicas, podem-se destacar: razão de refluxo, 

proporção dos componentes, densidade do líquido e do vapor, velocidade de 

escoamento, difusividade, tensão superficial, viscosidade, temperatura e pressão. 

Em virtude do grande número de variáveis, o cálculo de eficiência em uma 

coluna pode ser difícil, principalmente em sistemas multicomponentes e sendo assim, a 

criação de um modelo generalizado de eficiência confiável e com precisão não é 

possível. 

2.6.3) Tipos de eficiência 

 

2.6.3.1) Lewis 
 

Lewis (1922) apud Pescarini 1996 definiu Eficiência Global como a relação 

entre o número de estágios teóricos e estágios reais de uma coluna de destilação 

segundo seguinte equação: 

 
𝜂 =

𝑁

𝑁
 (2.29) 

 

Sendo ηoc a eficiência global, Nt o número de estágios teóricos e Nr o número de 

estágios reais 

 

2.6.3.2) Murphree 
 

Murphree (1925) apud Pescarini 1996 criou o conceito de eficiência de prato 

baseando-se no grau de contato entre o líquido e o vapor de um prato de uma coluna de 

real e ideal, considerando que o líquido esteja completamente submerso no prato. A 

eficiência de Murphree para as fases líquida e gasosa é definida como: 
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 𝜂 , =
𝑦 , − 𝑦 ,

𝑦 ,
∗ − 𝑦 ,

 (2.30) 

 

 𝜂 , =
𝑥 , − 𝑥 ,

𝑥 , − 𝑥 ,
∗  (2.31) 

 

Em que i é o estágio, j é o componente, x é a fração molar na fase líquida, y é a fração 

molar na fase gasosa, x* é a fração molar de líquido que está em equilíbrio com y, y* é a 

fração molar de líquido que está em equilíbrio e η é a eficiência. 

 
2.6.3.3) Eficiência de Murphree pontual 

 

Segundo Barros (1977), a eficiência de pratos de Murphree para a fase gasosa 

possui as seguintes considerações: “a fase líquida é considerada completamente 

misturada, a fase gasosa flui através do líquido em fluxo pistonado e o processo de 

transferência de massa é controlado pela fase gasosa”. Entretanto, em colunas reais, as 

fases líquida e gasosa não são perfeitamente misturadas, e, portanto, em certas regiões 

da coluna o vapor sai de um prato para o subsequente com uma composição mais rica 

no componente volátil do que na concentração de equilíbrio em relação ao líquido de 

saída.  

Em decorrência desse fenômeno, o conceito de eficiência pontual foi proposto, 

baseando-se na concentração do componente da fase vapor em equilíbrio com o líquido 

no ponto considerado. A Figura 8 abaixo representa o ponto onde esta eficiência é 

calculada. 

Figura 8 - Representação do local utilizado no cálculo de eficiência no ponto 

 

 Fonte: Barros, 1977. 

A equação de eficiência pontual é dada por: 
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 𝜂 , =
𝑦 , − 𝑦 ,

𝑦 ,
∗ − 𝑦 ,

 (2.32) 

 

Em que: 𝑦 ,
∗  é a composição de j na fase de vapor em equilíbrio com o mesmo 

componente na fase líquida que deixa o ponto no prato i. 

Sob a ótica de Young e Weber (1972), a eficiência no ponto é mais útil do que 

a eficiência de pratos porque não depende das características mecânicas do prato, mas 

somente das características físicas do sistema e do tipo de regime. 

2.6.3.4) Eficiência de vaporização 
 

Holland e McMahon (1970) definiram a eficiência de vaporização da seguinte 

forma: 

 𝜂 , =
𝑦 ,

𝐾𝑒𝑞 , . 𝑥 ,
 (2.33) 

 

Em que Keqi,j é a constante de equilíbrio do componente j no prato i. 

No entanto, Medina et al. (1978) propôs que a eficiência de vaporização para 

diferentes sistemas de compostos binários possui limitações matemáticas como, por 

exemplo, a impossibilidade de poder assumir o valor zero, e sempre resultar em valores 

positivos, mesmo quando não há separação das fases. Em virtude desses fatores, a 

eficiência de Murphree é mais apropriada para os processos de separação gás-líquido do 

que a eficiência de vaporização Medina et al. (1978). 

2.6.3.5) Outros tipos de eficiência 
 

A partir dos estudos de Murphree, outros autores como Colburn (1936), de 

Nord  (1946),  Standart  (1965)  e  Holland  (1980) criaram conceitos de eficiência 

baseados em frações molares, sendo conhecidas na literatura como eficiências de 

Murphree modificadas. Entretanto, as mesmas não serão discutidas no trabalho por 

serem menos usuais na literatura. 
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2.7 ) Problemas em colunas de absorção 
 

Em colunas de absorção, em razão das condições operatórias, como, por 

exemplo, vazões de gás e líquido inadequadas para o sistema presente no equipamento, 

podem surgir problemas que provocam a diminuição da eficiência operacional. Tais 

problemas operacionais podem ser majoritariamente divididos entre o gotejamento e 

inundação (AZEVEDO; ALVES, 2013).  Segundo Mello (2010, pág. 30), a inundação é 

um “acúmulo excessivo de líquido no interior da coluna” e pode ocorrer devido a um 

arraste ou retenção de líquido. 

A fim de que sejam minimizados problemas de diminuição da eficiência de 

operação de colunas de absorção, as vazões de operação para as correntes líquidas e 

gasosa são escolhidas dentro do domínio de vazões, ou caudais, mostrados pela Figura 

X. Para o funcionamento ótimo desses equipamentos, o ponto que relaciona as vazões 

ideais para as correntes se situa na reta marcada, um pouco abaixo da região em que 

ocorrem problemas de inundação.  

Figura 9 - Domínio de vazões de operação para as correntes líquida e gasosa 

 

Fonte: AZEVEDO; ALVES, 2013. 
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2.7.1) Inundação por arraste de líquido (Tipo 1) 
 

Em colunas de absorção, o vapor arrasta líquido para os pratos superiores, à 

medida que escoa para o topo da coluna. Com isso, esse líquido pode ficar retido 

excessivamente nos pratos e prejudicar a eficiência da coluna (AZEVEDO; ALVES, 

2013).  

Para corrigir a eficiência, utiliza-se o termo fração de arrastamento (ψ) definido 

pela equação abaixo: 

ψ =
𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
=

𝑒

𝐿 + 𝑒
 (2.34) 

 

Sendo L a vazão do líquido (mol/s), e e a vazão de líquido arrastada (mol/s). 

2.7.2) Inundação por retenção de líquido (Tipo 2) 
 

Assim como a inundação por arraste de líquido, a inundação por retenção gera 

uma diminuição na eficiência operacional da coluna.  

Para Mello (2010, pg 30), a inundação por retenção de líquido pode ocorrer 

por: “alta perda de carga no prato, vazão excessiva de líquido e por formação de 

espuma” ou “quando a altura de líquido aerado no downcomer excede o espaçamento 

entre os pratos”. 

2.7.3) Gotejamento 
 

A corrente gasosa presente na coluna deve escoar com uma velocidade pelos 

orifícios do prato suficientemente grande de forma que não haja gotejamento de líquido 

por meio deles (AZEVEDO; ALVES, 2013).  

O fenômeno de gotejamento provoca a diminuição do tempo de contato da fase 

líquida com a superfície do prato, propiciando uma quantidade maior de líquido no 

prato inferior. Com isso, o líquido escoa pelo centro do prato ao invés de escoar pela 

conduta descendente (downcomer).  

De modo a evitar a ocorrência de gotejamento, a velocidade ótima para o 

escoamento pelo orifício pode ser definida a partir de uma expressão que relaciona esta 



26 
 

velocidade com a viscosidade do vapor, o posicionamento do dique no prato e a 

distância entre os centros de orifício consecutivos (pitch) (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

2.8 ) Abordagem atual e aplicações em colunas de absorção 
 

Segundo Leite, Bertoli, Barros. (2005), as colunas de absorção são amplamente 

utilizadas em processos industriais tanto na preparação de matérias primas, como na 

purificação de produtos. 

Com o crescimento da conscientização ambiental, as colunas de absorção 

assumiram grande importância para remoção de gases tóxicos que contribuem para o 

efeito estufa e destruição da camada de ozônio. A absorção é realizada por meio da 

transferência do gás poluente a um líquido absorvente devido à solubilidade e a 

diferença de concentração entre as fases (LEITE Bertoli, Barros 2005). 

Na fabricação de fertilizantes são utilizados ácido nítrico como reagentes e para 

eliminação de NOx. Autores como Andrew e Hanson (1961) estudaram a absorção de 

gases nitrosos em água em colunas de pratos perfurados. Leite Bertoli, Barros. (2005) 

avaliou a absorção de NO2 por meio de um simulador comercial. 

Ainda no contexto de fertilizantes, a amônia pode ser utilizada como matéria 

prima para obtenção do ácido nítrico. Pelo fato dela ser tóxica ao meio ambiente e seres 

vivos, a amônia deve ser absorvida.  

Além dos itens citados, colunas de absorção podem ser utilizadas na melhoria da 

saúde ocupacional dos funcionários. Ribeiro et al. (2017) estudou a absorção de 

componentes orgânicos voláteis (VOC) por meio de diferentes óleos. A eliminação 

desses componentes proporcionam condições de trabalho melhores e diminuem a 

poluição do meio ambiente. 

Com a escassez e aumento dos preços de recursos energéticos, energias 

sustentáveis estão sendo cada vez mais desenvolvidas e estudadas na literatura. À 

exemplo disso tem-se o biogás que, pelo fato de possuir elevadas concentrações de 

metano, pode ser utilizado como combustível. Nesse contexto, Gasparovic et al., (2018) 

estudou a viabilidade econômica da purificação do biogás por meio da absorção de 

componentes indejesáveis. 

Gomide (1980) estudou a absorção de componentes mais pesados que o metano 
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por meio de óleos leves na produção de gás natural. 

2.9) Visual Basic 
 

Segundo PERRY (1999), conforme citado por Miranda (2009, p.27) o Visual 

Basic é “uma linguagem de programação desenvolvida pela Microsoft, baseada na 

linguagem BASIC (Beginner’s Al.-purpose Symbolic Instruction Code) criada, pelos 

professores John George Kemeny e Thomas Eugene Kurtz em Dartmouth College, 

1964”. 

O Visual Basic é uma linguagem de programação visual orientada a objetos, 

onde os objetos são elementos definidos por classes, que, por sua vez, possuem 

propriedades, métodos e eventos. Por exemplo, uma janela, um botão ou um banco de 

dados são objetos. Classes definem as propriedades, métodos e eventos dos objetos. Ou 

seja, uma janela é muito diferente de um botão, mas os dois são objetos e apenas são 

definidos por classes diferentes (Marini, 2001, p. 48-49). 

Além disso, o código de VBA é construído por procedimentos. Esses 

procedimentos contêm várias linhas de código que são chamadas de statement. Cada 

statement indica ao VBA a ação que deve fazer. Para que a ação que está descrita no 

módulo seja executa é necessário que um evento chame o procedimento, por exemplo, o 

clique em um botão (MARTINS, 2011, p. 31). 

Um conjunto padrão de etapas simplificadas para a elaboração de um programa 

em Visual Basic é a seguinte (PERRY, 1999): 

1- Decidir o que o aplicativo deve fazer criando uma visão geral do projeto; 

2- Criar a parte visual do aplicativo (telas menus, etc); 

3- Adicionar o código em Visual Basic para automatizar o programa; 

4- Testar o aplicativo e remover possíveis erros; 

5- Copilar o aplicativo e distribuir para os usuários. 

Na figura 10 foram listados os principais controles e suas descrições. 
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Figura 10 - Principais Controles do Visual Basic 

 

 Fonte: MARTINS, 2011 

 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1) Cálculo do número de estágios e aproximação para diluição infinita 
 

O cálculo do número de estágios em uma coluna de absorção pode ser 

realizado utilizando o método gráfico ou a equação de Kremser. Visando a criação de 

um algoritmo de cálculo, a solução mais viável foi calcular o número de estágios de 

operação via equação de Kremser.  

Nas retas de operação paralelas a curva de equilíbrio, ou seja, L/G=m, a 

equação é descrita por: 

 𝑁 =
𝑦 − 𝑦

𝑦 − 𝑚𝑥
 (3.35) 
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Já em retas de operação não paralelas a curva de equilíbrio, ou seja, L/G ≠ m, 

tem-se a equação: 

 

𝑁 =
ln[ 1 −

1
𝐴

𝑦 − 𝑦∗

𝑦 − 𝑦∗ +
1
𝐴

]

ln (𝐴)
 

(3.36) 

 

Em que: 

 𝐴 = 𝐴 . 𝐴  (3.37) 

   
Onde A é o Fator de Absorção. 

E: 

 
𝐴 =

𝐿

𝑚. 𝐺
 

(3.38) 

 

 
𝐴 =

𝐿

𝑚. 𝐺
 

(3.39) 

 

Onde L0 é a vazão de solvente na alimentação da coluna, x0 é a fração molar de soluto no 

solvente introduzido na coluna, GN+1 é a  vazão de gás a ser tratado, yN+1 é a fração 

molar do soluto no gás a ser tratado, G1 é a vazão de gás tratado, y1 é a fração molar do 

soluto no gás tratado, LN é a vazão de solvente que deixa a coluna, e xN é a fração molar 

de soluto no solvente que deixa a coluna. 

A figura 11 mostra um esquema de uma coluna de absorção. 
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Figura 11 - Esquema de uma coluna de absorção 

 

Fonte: Autoria própria. 

Sendo que, 𝑚 =  , em que H é a constante de Henry, que em soluções 

diluídas é representado por: 𝐻 =  𝛾 𝑃 , ou seja, o coeficiente de diluição infinita (𝛾 ) 

vezes a pressão de saturação do soluto (𝑃 ). 

Existem diversos modelos para o cálculo de coeficiente de atividade. Dentre 

eles, foram escolhidos o modelo de Wilson e NRTL para cálculo do coeficiente 

(SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007) 

Seja x1 a composição do soluto na fase líquida e x2 a composição do solvente na 

fase líquida. Em soluções diluídas, considera-se que o x1 tende a zero e o x2 a 1 para o 

cálculo de 𝛾 . Dessa forma, as equações selecionadas tornam-sem muito mais 

simplificadas. 

Equação de Wilson para o coeficiente de atividade à diluição infinita: 

 𝑙𝑛𝛾 = −𝑙𝑛⋀ + 1 − ⋀  (3.40) 
 

Onde: 

 
⋀ =

𝑉

𝑉
 exp (−

𝑎

𝑅𝑇
) 

(3.41) 

E: 
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⋀ =

𝑉

𝑉
 exp (−

𝑎

𝑅𝑇
) 

(3.42) 

 

Equação NRTL para diluição infinita: 

 

 𝑙𝑛𝛾 = 𝜏 +  𝜏 exp (−𝛼𝜏 ) (3.43) 
 

Onde: 

 
𝜏 =

𝑏

𝑅𝑇
 

(3.44) 

  E: 

 
𝜏 =

𝑏

𝑅𝑇
 

(3.45) 

 

Para fornecer os dados necessários para os cálculos, foram criadas tabelas de 

banco de dados. Essas tabelas apresentam os dados termodinâmicos dos componentes 

que participam da absorção (obtidas utilizando software Honeywell Unisim®), como 

também o cálculo do coeficiente de atividade pelos métodos selecionados. 

Tabela 1 - Fonte dos parâmetros para cálculo do coeficiente de atividade 

Composto Fonte 

Acetona Smith; Van Ness; Abbott (2007) 

SO2 Honeywell Unisim® (ANO ) 

Metanol Smith; Van Ness; Abbott (2007) 

Fonte: Autoria própria. 

O gráficos 1 e 2 demonstram os valores de constante de que relaciona a 

constante de Henry com a pressão do sistema (m), aqui simplificado para constante de 

proporcionalidade, versus a temperatura de acordo com os modelos de Wilson e NRTL 

para o metanol e acetona.  
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Gráfico 1: Constante de proporcionalidade (m) em função da temperatura para o 
Metanol 

               

Fonte: Autoria própria. 

 

Gráfico 2: Constante de proporcionalidade (m) em função da temperatura para a acetona 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Destaca-se que para o SO2 não foram encontrados dados confiáveis nas fontes 

consultadas para gerar os valores de m utilizando o modelo de Wilson. Assim, para essa 

substância, o cálculo dessa constante foi realizado apenas de acordo com o modelo 

NRTL e por isso não pode ser realizado o gráfico de comparação. 
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Além do cálculo dessas constantes, a biblioteca do programa proposto também 

inclui um banco de dados de propriedades termodinâmicas obtidas a partir do National 

Institute of Standards and Technology do U.S. Department of Commerce. Foram 

gerados os valores dessas propriedades para uma ampla faixa de temperatura para a 

pressão atmosférica, como é mostrado de forma simplificada nas Figuras 12 e 13 

abaixo. 

Figura 12 - Banco de Dados - Propriedades Termodinâmicas para a Acetona 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 13- Banco de Dados - Coeficiente de Atividade para o par  Acetona-ar 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.2) Cálculo da razão de refluxo mínimo (Rmin) 
 

É possível relacionar o número de pratos de uma coluna e a razão de refluxo 

deste equipamento. Dessa forma, quanto maior for o número de pratos de uma coluna, 

melhor será a absorção realizada pela mesma. 

A razão de refluxo mínimo corresponde a uma coluna com um número infinito 

de pratos para que seja atingido o fracionamento desejado, enquanto que a condição de 

refluxo ou razão de refluxo total corresponde a uma coluna com um número mínimo de 

pratos para que o fracionamento desejado seja atingido. 

Essas duas condições não são satisfatórias, uma vez que uma coluna com 

número de pratos infinito é um projeto inviável por razões práticas, assim como uma 

coluna com refluxo total, pois não se tem retirada de produtos.  

A razão de refluxo (R) pode ser definida como: 

 
𝑅 =

𝐿𝑠

𝐺𝑠
=

𝑌 − 𝑌

𝑋 − 𝑋
 

(3.46) 

 

Onde, LS é a vazão de solvente em base isenta de soluto, e GS é a vazão da corrente 

gasosa em base isenta de soluto. 

Sendo assim, a razão de refluxo mínimo pode ser calculada como mostrado na 

Equação 3.47. 

 
𝑅 =

𝐿𝑠

𝐺𝑠
=

𝑌 − 𝑌

𝑋 á − 𝑋
 

(3.47) 

 

Onde XNmax é calculado pela Equação (3.48) : 

  

 
𝑋 á =

𝑌

𝑚 − (𝑚 − 1). 𝑌
 

(3.48) 

 

Sendo m calculado conforme mostrado no item 3.1. 
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3.3) Cálculo dos principais parâmetros de uma coluna de absorção 
 

O dimensionamento dos parâmetros geométricos e operacionais que 

caracterizam colunas de absorção pode ser dividido em cinco etapas principais.  

De acordo com Azevedo; Alves (2013), material utilizado como principal 

referência para essa seção do trabalho, essas etapas de cálculo são: dimensionamento e 

disposição dos orifícios nos pratos, determinação do diâmetro da coluna, cálculo das 

perdas de carga no equipamento e avaliação quanto a problemas de gotejamento e 

determinação da altura da coluna.  

Salienta-se que, nos tópicos a seguir, todas as correlações empíricas e equação 

possuem seus coeficientes ajustados para o Sistema Internacional de Unidades. 

3.3.1) Dimensionamento e disposição dos orifícios nos pratos 
 

O cálculo das dimensões dos pratos envolve a determinação de parâmetros 

como, por exemplo, o diâmetro do prato, espessura, diâmetro dos orifícios, e 

espaçamento entre os mesmos (pitch). Esses parâmetros têm impacto direto em todo o 

projeto da coluna, visto que influenciam nas velocidades de escoamento de gás, na 

divisão entre as áreas nas superfícies do prato e no diâmetro da coluna. No presente 

trabalho, será considerado que o diâmetro dos pratos dispostos na coluna confunde-se 

com o diâmetro da própria coluna, e, portanto, os termos diâmetro do prato e da coluna 

serão utilizados de maneira intercambiável.  

Figura 14 - Representação das áreas de um prato de orifícios 

 

Fonte: Adaptado de PERRY; GREEN, MALONEY, 1997.  
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Valores usuais para essas características geométricas, como o diâmetro dos 

orifícios (do) estão na faixa entre 3 a 12 mm, sendo mais comum a utilização do valor de 

4,5 mm. O espaçamento entre os furos (pitch) pode ter disposição triangular ou 

quadrangular, sendo o escolhido para este trabalho o arranjo triangular. O valor do pitch 

(p) varia dentro de uma entre 2,5 a 5 vezes o valor do diâmetro dos orifícios (Azevedo e 

Alves, 2013).  

Dessa forma, no programa em VBA proposto, permite o usuário escolher 

dentre esses valores na seção “Heurísticos” para o dimensionamento do equipamento 

desejado.  

Figura 15 - Layout da seção "Heurísticos" do programa proposto 

Fonte: Autoria própria 

Salienta-se que todas as equações e expressões empíricas a serem utilizadas 

nessa seção têm suas grandezas e parâmetros no sistema internacional de unidades. 

A partir da determinação desses dois parâmetros, é determinada a razão área 

total dos orifícios (Ao)/área ativa (Aa) do prato, que é a área em que ocorre o contato 

entre as fases, expressa da seguinte forma: 

 𝐴

𝐴
= 0,0907 

𝑑

𝑝
 

(3.49) 
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3.3.2) Determinação do diâmetro da coluna 

  

O diâmetro da coluna deve ser determinado de modo que o equipamento suporte as 

vazões das correntes líquida e gasosa que escoam em seu interior. Esse parâmetro deve 

então estar em consonância com a velocidade de inundação (vf), que é a velocidade 

máxima em que a corrente gasosa pode escoar dentro da coluna para que não haja 

problemas de inundação. Essa velocidade é determinada pela seguinte expressão 

empírica: 

 
𝑣 = 𝐶

𝜌 − 𝜌

𝜌

,

 
(3.50) 

 

Sendo ρL e ρG as densidades das fases líquida e gasosa, respectivamente, e Cf o 

coeficiente de inundação. 

 O coeficiente de inundação é um parâmetro que está associado a fatores como as 

vazões das correntes admitidas na coluna, e propriedades físicas das mesmas, tais como 

viscosidade, tensão superficial e massa específica. Assim, esse coeficiente está 

relacionado a fenômenos como, por exemplo, a dimensão e aglomeração de partículas 

de líquido e formação de bolhas (AZEVEDO; ALVES, 2013). Ele tem dimensão de 

velocidade e pode ser definido pela fórmula empírica expressa na Equação (3.51). 

 
𝐶  =  𝛼 log

1

Ψ
+  𝛽

𝜎

0,02

,

 
(3.51) 

 

Em que ψ é o parâmetro de fluxo, σ é a tensão superficial (N/m), e α e β são 

parâmetros dependentes.  

O parâmetro de fluxo é definido pela Equação (3.52). 

 
Ψ =

𝐿

𝐺′

𝜌

𝜌

,

 
(3.52) 

 

Em que L’ e G’ correspondem aos fluxos mássicos da fase líquida e gasosa, 

respectivamente. 

Tendo em vista que o usuário informa na interface de dados do programa 

somente as vazões das correntes e que a coluna possui seção reta constante, é feita a 
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aproximação de que a razão entre os fluxos L’/G’ é aproximadamente igual à razão 

entre as vazões molares L/G. 

Para a determinação dos parâmetros dependentes α e β, quando a razão área 

total dos orifícios/área ativa (Ao/Aa) é maior ou igual a 0,1, as seguintes expressões 

permitem o cálculo dessas variáveis: 

 𝛼(𝑡) = 0,0744𝑡 + 0,01173 (3.53) 
 

 𝛽(𝑡) = 0,0304𝑡 + 0,015 (3.54) 
 

Em que t é o espaçamento entre os pratos da coluna. 

O valor do espaçamento (t) entre os pratos é informado pelo usuário na seção 

“Heurísticos” do programa, e podem variar entre 0,15 a 0,9 m, que são os valores usuais 

para esse parâmetro geométrico (AZEVEDO; ALVES, 2013). O espaçamento (t) entre 

pratos depende do diâmetro da coluna (dc), que, por sua vez, depende do valor de t. 

Com a escolha do valor de t pelo usuário, esse valor fica, portanto, “amarrado”, e sua 

relação com dc é dada pela Tabela 2. 

Tabela 2 - Valores do espaçamento entre pratos em função do diâmetro da coluna 

Diâmetro da coluna, dc (m) Espaçamento entre pratos, t (m) 
- 0,15 (mínimo) 

1 (ou menos) 0,5 
1 – 3 0,6 
3 – 4 0,75 
4 - 8 0,9 

 

Fonte: AZEVEDO; ALVES (2013) 

Assim, com o valor escolhido pelo usuário para o diâmetro dos orifícios (do), a 

razão Ao/Aa é testada para que as equações para o cálculo de α e β sejam válidas. Caso 

não sejam, o programa exibe uma mensagem pedindo que o usuário escolha outro 

diâmetro para os orifícios. 

Com a obtenção das variáveis para o cálculo de Cf, a velocidade de inundação 

pode ser obtida. A velocidade de operação para a corrente gasosa (vop) é calculada como 

sendo 70-80% do valor da velocidade de inundação. Foi escolhido, assim, o valor de vop 

igual a 0,8 vf. 
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A partir da escolha do sistema pelo usuário, o banco de dados contendo as 

informações das massas específicas para as substâncias em cada fase possibilita o 

cálculo das referidas velocidades.  

Uma vez obtida a velocidade de operação (vop), é determinada a área de livre 

passagem de gás (An) por meio da seguinte equação: 

 
𝐴 =

𝑄

𝑣
 

(3.55) 

 

Em que QG é a vazão volumétrica da corrente gasosa. 

A área de livre passagem de gás (An) pode ser entendida como a área total da 

superfície do prato (At) subtraindo-se a área da conduta descendente (downcomer) (Ad), 

que, por sua vez, pode ser entendida como uma porção (η) da área total (At). Assim: 

 𝐴 = 𝐴 − 𝐴 = 𝐴 − 𝜂𝐴 = 𝐴 (1 − 𝜂) (3.56) 
 

 A determinação da porção (η) está associada à distância (Z) do centro do prato à 

posição em que o dique está colocado no mesmo e ao comprimento do dique (w). Por 

outro lado, o comprimento do dique (w) é determinado a partir do valor do diâmetro da 

coluna (dc). Essa relação w-dc é informada pelo usuário na seção “Heurísticos” do 

programa. Essas grandezas são correlacionadas através dos valores expressos na Tabela 

3.  

Tabela 3 - Dimensões recomendadas para colunas de pratos em função do diâmetro da 
coluna (dc) 

Comprimento do 
dique (w) 

Distância ao centro da 
coluna (Z) 

Porcentagem da área total 
ocupada pela conduta 

descendente (η) 
0,553dc 0,4181dc 3,877 
0,6dc 0,3993dc 5,257 
0,65dc 0,2516dc 6,899 
0,70dc 0,3562dc 8,8808 
0,75dc 0,3296dc 11,255 
0,80dc 0,1991dc 14,145 

Fonte: AZEVEDO; ALVES (2013) 

A área total da seção reta da coluna (At) rearranjando a Equação (3.56) na 

forma: 
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𝐴 =

𝐴

1 − 𝜂
 

(3.57) 

 

De outro modo, a área At também pode ser calculada de acordo com a 

geometria do equipamento, sendo definida pela seguinte equação: 

 
𝐴 =

𝜋𝑑

4
 

(3.58) 

 

Assim, por meio de desenvolvimento matemático das equações (3.57) e (3.58), 

determina-se o diâmetro da coluna (dc) pela equação: 

 
𝑑 =  

4𝑄

𝜋(1 − 𝜂)𝑣
 

(3.59) 

 

A obtenção da área ativa do prato (Aa) é realizada com base nos valores obtidos 

para At e dc, de acordo com a relação descrita na Tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 - Dimensões recomendadas para colunas de pratos: áreas ativas em função do 
diâmetro da coluna 

Diâmetro da coluna, dc (m) Aa/At 

1,0 0,65 
1,25 0,70 
2,0 0,74 
2,5 0,76 
3,0 0,78 

 

 Fonte: AZEVEDO; ALVES (2013) 

 

3.3.3) Cálculo das perdas de carga  
 

O cálculo das perdas de carga em colunas de absorção é fundamental para que 

o equipamento dimensionado não apresente problemas que prejudiquem sua eficiência 

de operação. A perda de carga que a corrente gasosa sofre ao escoar pela coluna, por 

exemplo, está diretamente relacionada ao problema de inundação por retenção de 

líquido, que, por sua vez, provoca diminuição acentuada na eficiência. 

Assim, em termos de coluna de líquido que escoa na coluna, a perda de carga 

total (ht) pode ser definida pela Equação (3.60). 
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 ℎ = ℎ + (ℎ + ℎ ) (3.60) 
 

Em que hw é a altura de líquido retido pelo dique, h1 é a perda de carga 

correspondente ao filme formado sobre o dique, ou vertedouro, e h3 é a altura do líquido 

na conduta descendente (downcomer).  

Figura 16 – Representação de uma coluna de pratos perfurados explicitando as perdas 
de carga envolvidas no processo 

 

Fonte: AZEVEDO; ALVES, 2013. 

A perda de carga h1 é calculada pela equação de Francis. Recomenda-se 

empregar a relação w/dc com um valor maior ou igual a 0,7. 

 
ℎ =  

𝑄

1,839𝑤
 

 
(3.61) 

 

Em que w é o comprimento do dique e QL é a vazão volumétrica da corrente 

líquida.  

A altura de líquido no dique, hw, é determinada a partir de uma estimativa do 

valor da soma ℎ + ℎ . Segundo Treybal (1981), os valores usuais para essa soma se 

encontram entre 50 mm e 100 mm. Assim, o usuário pode escolher um valor nessa 

faixa, e hw é obtido por diferença. 
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A perda de carga proveniente da altura do líquido no downcomer (h3) pode ser 

atribuída a outros dois tipos de perda de carga: a perda de carga proveniente da entrada 

do líquido (h2) no prato em questão e a perda de carga experimentada pela corrente 

gasosa ao passar pelos pratos (hG).  

 ℎ = ℎ +  ℎ  (3.62) 
 

Para a obtenção de h2, utiliza-se a expressão: 

 
ℎ =

3

2𝑔

𝑄

𝐴
 

(3.63) 

 

Em que g é a aceleração da gravidade, QL é a vazão volumétrica da corrente líquida e 

Ada é a menor de duas áreas possíveis, sendo elas a área da seção reta da conduta 

descendente ou a área da abertura por onde o líquido entra no prato. 

A área da abertura por onde o líquido entra no prato é calculada como a área do 

retângulo formado pelo comprimento do dique (w) e a altura do dique (hv). Essa altura é 

estimada, subtraindo-se 40 mm do valor da soma ℎ + ℎ  (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A perda de carga para a corrente gasosa (hG) é fragmentada em três diferentes 

perdas de carga. São elas: a perda de carga seca (hD), decorrente do escoamento do gás 

nos orifícios, a perda de carga devido à altura do líquido (hL) no prato e a perda de carga 

em consequência da tensão superficial (hσ). 

O cálculo da perda de carga seca é dado pela Equação (3.64): 

 
ℎ = 𝐶

𝑣 𝜌

2𝑔𝜌
0,4 1,25 −

𝐴

𝐴
+

4𝑓𝑙

𝑑
+ 1 −

𝐴

𝐴
 

(3.64) 

 

Em que vo é a velocidade de escoamento da corrente gasosa nos orifícios, f é o fator de 

atrito de Fanning, l é a espessura do prato e Co é uma constante definida pela seguinte 

equação: 

 
𝐶 = 1,09 

𝑑

𝑙

,

 
(3.65) 

 

Sendo a relação do/l determinada pela Tabela 5. 
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Tabela 5 - Relação l/do para diâmetros de coluna usuais nos materiais mais empregados 

Diâmetro do orifício, do (mm) l/do 

Aço inox Aço carbono 
3,0 0,65 - 
4,5 0,43 - 
6,0 0,32 - 
9,0 0,22 0,50 
12,0 0,16 0,38 
15,0 0,17 0,30 
18,0 0,11 0,25 

 

Fonte: AZEVEDO; ALVES (2013) 

A partir da relação Ao/Aa calculada no item 3.3.1, Ao é obtido e a velocidade de 

escoamento (vo) é determinada pela equação: 

 
𝑣 =

𝑄

𝐴
 

(3.66) 

 

Com o valor de vo, calcula-se o número de Reynolds (Re), para a obtenção do 

fator de atrito de Fanning, de acordo com a expressão: 

 
𝑅𝑒 =

𝑣 𝑑 𝜌

𝜇
 

(3.67) 

 

Em que 𝜇   é a viscosidade dinâmica do gás. 

O coeficiente de atrito é obtido, portanto, pela equação para o fator de atrito de 

Darcy (fD) (Haaland, 1983), que é corrigido para o valor do fator de atrito para Fanning 

(fF): 

 1

𝑓
= −1,8 log 

6,9

𝑅𝑒
+

ℇ/𝐷

3,7

,

 
(3.68) 

 

  𝑓 =  4𝑓  
 

(3.69) 

A perda de carga por conta da altura de líquido no prato é calculada por meio 

da Equação (3.70). 

 
ℎ = 0,0061 + 0,725ℎ − 0,283ℎ 𝑣 𝜌 , + 1,225

𝑄

𝒵
 

 

(3.70) 
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Em que 𝒵é o percurso do líquido e va é a velocidade de escoamento da corrente 

gasosa na área ativa do prato, que podem ser definidos, respectivamente, pelas 

Equações (3.71) e (3.72): 

 
𝒵 =  

𝑑 + 𝑤

2
 

 

(3.71) 

 
𝑣 =

𝑄

𝐴
 

 

(3.72) 

O cálculo da perda de carga devido à tensão superficial é realizado utilizando a 

seguinte expressão: 

 
ℎ =

6𝜎

𝑔𝜌 𝑑 ,
 

(3.73) 

 

Em que σ é a tensão superficial e 𝑑 ,  é o diâmetro máximo da bolha, que, de acordo 

com Treybal (1981), pode ser aproximado como sendo o diâmetro do orifício.  

 Dessa forma, o cálculo da perda de carga total (ht) definido pela Equação (3.60), 

pode ser reescrito como: 

 ℎ =  ℎ + ℎ + ℎ + ℎ + (ℎ + ℎ ) (3.74) 
 

 Para que não haja inundação decorrente de arraste de líquido para pratos 

superiores, o valor de ℎ  deve ser menor ou igual à metade do valor do espaçamento 

entre os pratos. Em caso de, após a introdução dos dados no programa, essa condição 

não ser satisfeita, uma caixa de texto (Figura 17) aparece na tela pedindo para que o 

usuário altere os parâmetros escolhidos.  

Figura 17 - Aviso do programa a respeito de problemas operacionais 

 

Fonte: Autoria própria 
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3.3.4) Avaliação quanto a problemas de gotejamento  
 

Problemas de gotejamento (weeping) ocorrem quando a velocidade da corrente 

gasosa que escoa na coluna não é grande o suficiente, e, assim, o líquido escorre para o 

prato inferior, diminuindo o tempo de contato entre as fases e por consequência, a 

eficiência da separação.  

A velocidade mínima de escoamento para que não ocorra o gotejamento é 

calculada por meio da seguinte expressão: 

 
𝑣 𝜇

𝜎
= 0,0229

𝜇 𝜌

𝜎𝜌 𝑑

,
𝑙

𝑑

, 2𝐴 𝑑

𝑝 √3

,
,

 

(3.75) 

 

Em que vow é a velocidade mínima da corrente gasosa para que não haja gotejamento e Z 

é a distância do centro da coluna até o ponto em que o dique deve ser posicionado no 

prato. 

No caso em que vow calculado é menor do que vo, o programa exibe uma 

mensagem informando ao usuário que ocorrerá problemas de gotejamento na coluna 

que se deseja projetar, e que, portanto, ele deve trocar os parâmetros escolhidos na 

seção “Heurísticos”.  

 

3.3.5) Determinação da altura da coluna 

 

A altura da coluna é obtida através da Equação (3.76): 

 
 𝐻 = (𝑁 − 1)𝑡 + Δℎ + 𝑁 𝑙 (3.76) 

 

Em que H é a altura da coluna, Nc é o número de pratos, isto é, número de estágios reais 

e Δℎ é uma altura adicional de compensação, t é o espaçamento entre os pratos e l é a 

espessura de um prato. 

Os valores para a altura adicional são informados pelo usuário no programa, no 

entanto, os valores usuais são de 1,8 m na base da coluna e 1,2 m no topo. Essas alturas 

adicionais têm por objetivo proporcionar espaço para receber a corrente gasosa no fundo 

da coluna e minimizar o arrastamento de líquido no topo (AZEVEDO; ALVES, 2013). 

A altura máxima recomendada para equipamentos como uma coluna de 

absorção é de 55 m, por conta de riscos estruturais, recomendando-se ainda que a 
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relação altura/diâmetro da coluna seja 20, não excedendo 30. No caso em que valores 

acima de 55 m são calculados pelo programa, uma caixa de texto informa ao usuário 

que essa altura não é recomendada e, portanto, ele deve alterar os parâmetros escolhidos 

para o dimensionamento.  
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1) Validação do programa proposto 
 

Com o objetivo de validar a funcionalidade do programa proposto no presente 

trabalho, foram selecionados exemplos na literatura clássica do assunto. Foram 

consultados livros-texto como referência tais como Engenharia de Processos de 

Separação (AZEVEDO; ALVES, 2013), Mass-Transfer Operations (TREYBAL, 1981), 

Equilibrium-Stage Separation Operations in Chemical Engineering (HENLEY; 

SEADER, 1981) e Transport Processes and Unit Operations (GEANKOPLIS, 1993).  

Entretanto, apenas o livro Engenharia de Processos de Separação (AZEVEDO; 

ALVES, 2013) apresentou exercícios compatíveis com os sistemas incorporados no 

banco de dados do programa, e com as condições operatórias em que o programa é 

adequado para utilização, isto é, problemas referentes a colunas de absorção física para 

soluções diluídas (concentração de soluto até 5%) (LABVIRTUAL,2018). 

   

4.1.1) Exemplo 8.1: Projeto de um prato (AZEVEDO; ALVES, 2013) 
 

A escolha desse exemplo foi realizada tendo em vista a validação do 

dimensionamento dos parâmetros geométricos de uma coluna de absorção, porém sem a 

utilização do cálculo de número de estágios pelo programa, e devido a isso, portanto, a 

faixa de concentração do soluto na corrente gasosa é superior à faixa mencionada acima. 

O exercício foi retirado do livro Engenharia de Processos de Separação, 2ª 

edição de Edmundo Azevedo e Ana Alves da página 384. 

Enunciado do problema: Pretende-se regenerar com vapor uma mistura diluída 

de metanol em água, usando uma coluna de 23 pratos perfurados. Estime o diâmetro e a 

altura da coluna e projete um prato de fluxo cruzado para efetuar esta operação, nas 

seguintes condições operatórias: 

- Vapor: 0,10 kmol/s, com 18% (molar) em metanol 

- Líquido: 0,25 kmol/s, com 15% (massa) de metanol 

- Pressão e temperatura da coluna: 1 atm, 95ºC  
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- Densidade mássica média da mistura líquida: 961 kg/m³ 

- Tensão superficial média da mistura líquida: 0,04 N/m 

- Viscosidade média do vapor: 1,25 x 10-5 Pa.s 

O input dos dados do problema é realizado, como mostrado na Figura 18. 

Figura 18 - Interface para inserção de dados no programa 

 

Fonte: Autoria própria 

Após a introdução dos dados, a seção seguinte do programa é a escolha dos 

heurísticos para o dimensionamento. Na resolução desse exemplo, os heurísticos 

escolhidos tiveram como base a resolução do próprio exercício, como mostrado no 

livro-referência, apresentados na Figura 19. 
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Figura 19 - Escolha dos heurísticos para dimensionamento 

 

Fonte: Autoria própria 

Ao clicar no botão “Calcular”, o programa gera a Figura 20 com os parâmetros 

calculados para o dimensionamento do devido equipamento. 

Figura 20 - Resultados gerados para os parâmetros necessários no dimensionamento do 
equipamento calculados 

 

Fonte: Autoria própria 
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Devido ao fato de esse exemplo já informar o número de pratos requeridos para 

a separação desejada, o programa não é capaz de calcular a vazão da corrente líquida e 

por isso informa a mensagem “faltam dados para o cálculo” nos campos para a vazão e 

vazão mínima da corrente líquida. 

A comparação dos resultados gerados com os valores dados como gabarito 

pelo livro utilizado está representada na Tabela 6. 

Tabela 6 - Tabela de comparação dos resultados obtidos pelo programa com o gabarito 
dado pelo livro utilizado 

  Gabarito do livro-referência Resultados gerados pelo programa 
Erro 

relativo 
vop 

(m/s) 3,49 3,3 5,4% 
vf (m/s) 4,36 4,1 6,0% 
dc (m) 1,1 1,1 0,0% 
H (m) 16,25 16,2 0,3% 
At (m²) 0,95 1 5,3% 
Aa (m²) 0,64 0,676 5,6% 
Ao (m²) 0,082 0,084 2,4% 
Ad (m²) 0,084 0,089 5,9% 
ht (m) 0,157 0,2 27,4% 

Fonte: Autoria própria 

Pode-se observar que os parâmetros gerados pelo programa estão em 

concordância com os valores dados pela resolução do livro, com erros relativos entre os 

valores para cada parâmetro menores do que 10 %.  

A exceção é o valor para a perda de carga total (ht), que apresenta um erro 

relativo de 27,4%. Prováveis causas para essa maior discrepância podem ser atribuídas 

ao fato de que no cálculo desse parâmetro são utilizados valores de propriedades físicas 

do sistema, tais como massa específica do ar, do metanol e da água. Dessa forma, os 

valores utilizados no cálculo realizado pelo programa, obtidos do National Institute of 

Standards and Technology, podem não estar em perfeita conformidade com a base de 

dados de propriedades físicas de substância utilizada pelo livro. Além disso, no cálculo 

de ht, são utilizados os valores das áreas, por exemplo, Ao, An, calculadas previamente 

no algoritmo do programa, ocorrendo, portanto, propagação de erros no cálculo dessa 

grandeza.  

No entanto, para o objetivo proposto nesse trabalho, isto é, a utilização do 

programa construído como uma ferramenta acadêmica, os valores gerados para os 
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parâmetros envolvidos no dimensionamento de uma coluna de absorção se apresentam 

com a expectativa esperada. Assim, com base nesse exemplo, esses resultados permitem 

vislumbrar que o programa possa ser uma boa fonte para uma estimativa no 

dimensionamento para colunas de absorção, sem a necessidade de utilização de 

ferramentas mais sofisticadas e custosas como simuladores de processo. 

4.1.2) Exemplo 7.2: Nº de estágios – método gráfico e equação de Kremser 
(AZEVEDO; ALVES, 2013) 

 

Esse exemplo foi selecionado para validar a parte do algoritmo do programa 

que calcula o número de estágios necessários para a separação de acetona em uma 

corrente gasosa com o ar como diluente.  

O exercício foi retirado do livro Engenharia de Processos de Separação, 2ª 

edição de Edmundo Azevedo e Ana Alves da página 320. 

Enunciado do problema: Pretendemos absorver 90% da acetona presente em 30 

kmol/h de um gás contendo ar e 1,0 % de acetona. A acetona vai ser removida com 90 

kmol/h de água e o processo efetua-se a 300 K e 101,3 kPa. Calcule o número de 

estágios de equilíbrio necessários, usando a equação de Kremser.  

- Equilíbrio líquido-vapor (acetona/água, a 300 K e 101,3 kPa): y = 2,53x 

A resolução do problema foi realizada através do programa utilizando ambos 

os modelos, Wilson e NRTL, para o cálculo coeficiente de atividade a diluição infinita. 

O cálculo do número de estágios para a temperatura requerida, 27°C, resultou nos 

valores mostrados nas Figuras 21 e 22. 

Figura 21 - Parâmetros gerados no cálculo do número de estágios utilizando o modelo 
Wilson 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 22 - Parâmetros gerados no cálculo do número de estágios utilizando o modelo 
NRTL 

 

Fonte: Autoria própria 

A comparação com o gabarito dado pela resolução do livro, em que o número 

de pratos é 5, apresenta um erro relativo de 60 % em relação com os valores calculados 

pelo programa, que é uma discrepância muito maior do que a desejada.  

No entanto, nota-se que os valores gerados pelo programa para o m diferem 

muito do valor informado pelo livro-referência. A biblioteca usada pelo programa para 

o cálculo desse parâmetro utilizando os modelos de Wilson e NRTL, retirados do livro 

Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 

2007) estão em discordância com o valor informado pelo livro, cuja base de dados não 

nos é informada com precisão.  

Para que o m tenha valor próximo a 2,53, como informado no livro-referência, 

no banco de dados utilizado pelo programa, a temperatura a ser empregada na operação 

deveria ser 53°C para o modelo de Wilson (m ≅ 2,548) e 58°C para o modelo NRTL (m 

≅ 2,554). Empregando esses valores para o cálculo do número de estágios pelo 

programa, obtêm-se os resultados mostrados nas Figuras 23 e 24.  

Figura 23 - Parâmetros recalculados para o cálculo do número de estágios utilizando o 
modelo Wilson (T = 53°C) 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 24 - Parâmetros recalculados para o cálculo do número de estágios utilizando o 
modelo NRTL (T = 58°C) 

 

Fonte: Autoria própria 

Dessa forma, observa-se que o algoritmo construído para o cálculo do número 

de estágios requeridos para a separação desejada pelo exemplo está correto. A 

discrepância reside na discordância da base de dados termodinâmicos utilizada pelo 

livro e na construção do programa.  

Salienta-se que esse é um dos maiores desafios na realização de trabalhos 

referentes a equilíbrio de fases. Encontrar uma base de dados termodinâmicos confiável 

é de extrema dificuldade no âmbito acadêmico, dado que as bases de dados de maior 

confiabilidade são custosas. Portanto, as opções de obtenção desses dados se limitam às 

fontes clássicas na literatura e utilização de softwares de simulação de processos. Estes 

últimos, por sua vez, também apresentam a dificuldade de se ter total conhecimento do 

cálculo desses parâmetros, visto que simuladores de referência como o Honeywell 

Unisim® e Aspen HYSYS®, por exemplo, não são softwares open source.  

 

4.1.3) Exercício 8.17: Cálculo do número de estágios teóricos necessários 
(AZEVEDO; ALVES, 2013) 

 

A escolha desse exercício foi baseada na pretensão de validar o cálculo do 

número de estágios realizado pelo programa proposto para o sistema SO2 – ar. Apesar 

de se tratar de um exercício que aborda o dimensionamento de uma coluna de 

enchimento, que está fora do escopo do presente trabalho, é possível avaliar, nessas 

condições, a capacidade do programa para o cálculo do número requerido de estágios 

para o grau de separação proposto.   

O exercício foi retirado do livro Engenharia de Processos de Separação, 2ª 

edição de Edmundo Azevedo e Ana Alves, da página 444. 
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Enunciado do problema: Ar contendo 1,6 % em volume de SO2 vai ser limpo a 

20°C e 1 atm com água numa coluna de enchimento com 1,5 m² de área de seção reta e 

3,5 m de altura. A vazão total da corrente gasosa é 0,0062 kmol/s e a vazão do líquido é 

2,2 kmol/s. Sabe-se que a composição do gás à saída é y (SO2) = 0,004, e que a relação 

de equilíbrio líquido-vapor a 20°C é aproximadamente dada por y = 40x. 

- Obtenha Noy deste sistema e compare com o número de estágios teóricos 

necessários para efetuar esta separação. 

 

Após o input dos dados fornecidos pelo problema no programa (Figura 25), a 

escolha dos heurísticos foi baseada nos valores informados pelo exemplo 8.1 

mencionado acima, visto que esse foi o exemplo mais bem fundamentado para a escolha 

desses parâmetros encontrados na literatura consultada.  

 Com o uso desses heurísticos, a hipotética coluna de pratos gerada para a 

resolução desse exercício apresentaria problemas de inundação devido às altas perdas de 

carga no equipamento (Figura 26). Apesar de não se tratar da resolução real do 

problema proposto, é conveniente observar que o código do programa está corretamente 

idealizado para informar o usuário sobre possíveis problemas de operação que possam 

surgir no dimensionamento de uma coluna de absorção de interesse. 

Figura 25 - Inserção dos dados do exercício no programa 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 26 - Informe do programa a respeito de problemas de inundação para a hipotética 
torre de pratos 

 

Fonte: Autoria própria 

Mesmo com o aviso a respeito de problemas de operação para o equipamento 

dimensionado, o programa informa os parâmetros calculados, que, para a resolução 

desse exercício, não são a solução adequada, exceto para a determinação do número de 

estágios para a separação (Figura 27). 
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Figura 27 - Parâmetros calculados para a hipotética coluna de pratos para o exercício 
8.17 

 

Fonte: Autoria própria 

O número de estágios teóricos não é informado na interface “Resultados” do 

programa (Figura 27), porém pode ser obtida acessando a planilha “Impressão de 

Resultados” (Figura 28), onde o valor de todas varáveis calculadas são armazenados.  

Figura 28 - Parâmetros para o cálculo do número de estágios obtidos da planilha 
“Impressão de Resultados” do programa 

 

Fonte: Autoria própria 

Comparando-se com a resposta correta para o problema (N = 3,8), o cálculo do 

número de estágios teóricos apresenta um erro relativo de 59 %. No entanto, novamente, 

como discutido no exemplo anterior, há uma enorme discrepância entre o valor de m 

informado pelo problema e o fornecido pelo banco de dados utilizado no programa. Para 

o sistema SO2 – ar, os dados utilizados para a utilização do modelo NRTL foram 

gerados a partir do software Honeywell Unisim®, e não estão em concordância com a 

base de dados utilizada pelo livro-referência.  
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Entretanto, aplicando-se a mesma estratégia utilizada no item 4.1.2, ou seja, 

calculando o número de estágios pelo programa na temperatura em que o m vale 

aproximadamente 40 (Figura 29), à temperatura de 42ºC, observa-se que o cálculo para 

o número de estágios teórico realizado pelo programa apresenta um erro relativo muito 

menor, com o valor de 8,85 %. Assim, mostra-se mais uma vez que com uma base de 

dados com maior confiabilidade, o programa proposto é capaz de calcular os parâmetros 

desejados para o fim proposto. 

Figura 29 - Parâmetros recalculados para o cálculo do número de estágios obtidos da 
planilha “Impressão de Resultados” do programa (T = 42°C) 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.4) Exercício 8.3: Cálculo do diâmetro de uma coluna de absorção 
(AZEVEDO; ALVES, 2013) 

  

O exercício 8.3 foi escolhido visando testar a capacidade do programa de 

calcular um parâmetro geométrico de uma coluna de absorção, como o diâmetro da 

coluna, para um sistema diferente do já verificado.  

O exercício foi retirado do livro Engenharia de Processos de Separação, 2ª 

edição de Edmundo Azevedo e Ana Alves, da página 438. 

Enunciado do problema: É necessário purificar a 20°C uma corrente de ar com 

0,4 kmol/s de vazão e com uma fração molar de acetona de 0,015. Essa concentração 

deve ser reduzida até 0,0015 por absorção com 0,75 kmol/s de água. 

- Usando a equação de Kremser, determine o número de pratos reais 

necessários, se a eficiência global da coluna for 0,35. 

- Estime o diâmetro da coluna, se forem usados pratos perfurados em que o 

comprimento do dique é 70 % do diâmetro da coluna, o que significa que cada conduta 

descendente ocupa 8,8 % da seção da coluna. 

 

 



58 
 

Dados: 

- Equilíbrio líquido-vapor do sistema acetona/água a 20°C (na gama de 

concentrações onde é válida a lei de Henry): y = 1,75x 

- Densidades mássicas médias (kg/m³): 1,2 (vapor); 1000 (líquido). 

Os dados foram inseridos no programa (Figura 30) de acordo com as 

informações dadas no problema. Os heurísticos não informados pelo problema foram 

selecionados como descrito na resolução do exercício 8.1, isto é, do igual a 4,5 mm, t 

igual a 0,6 e p/do igual a 2,7. Os resultados gerados são apresentados na Figura 31. 

Figura 30 - Inserção dos dados do exercício no programa 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 31 - Resultados gerados pelo programa para o exercício 8.3 

 

Fonte: Autoria própria 

O resultado dado pelo livro para o diâmetro para a coluna descrita no exercício 

é igual a 2,3 m. Dessa forma, comparando com o valor gerado pelo programa para esse 

parâmetro (dc = 1,8 m), é obtido um erro relativo de 21,7 %.  

Apesar de esta discrepância ser maior do que a desejada (visava-se um erro 

relativo menor ou igual a 10 %), o valor ainda está dentro de uma divergência que pode 

ser considerada aceitável. Possivelmente, a discordância entre os valores usados para as 

propriedades de mistura, como para a densidade, por exemplo, foi a principal 

responsável por essa diferença nos valores obtidos.  

Analisando o cálculo do número de estágios, observa-se novamente o mesmo 

problema já descrito nos exemplos dos itens 4.1.2 e 4.1.3 anteriores. A confiabilidade 

da base de dados termodinâmicos utilizados e a compatibilidade com a base de dados 

utilizada pelo livro-referência se apresentam, novamente, como um obstáculo para a 

elaboração de um programa de dimensionamento, tal como proposto, mais sólido.  

O valor do m calculado através da base de dados obtida de Smith, Van Ness e 

Abbott (2007), utilizando o modelo de Wilson, apresenta o valor de aproximadamente 

0,705. Dado que o programa não tem em seu algoritmo o cálculo da eficiência global, 

calculando o número de estágios teóricos para a solução dada pelo livro (Nreal = 20), 
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obtém-se Nteórico = 7, sendo possível, desse modo, fazer a comparação com o número de 

estágios teóricos calculados pelo programa.  

Assim, comparando com o valor calculado pelo programa (m ≅ 0,705), o erro 

relativo à solução correta é de 71,42 %. Entretanto, aplicando a mesma estratégia usada 

na resolução dos outros exercícios, ou seja, buscando em nosso banco de dados a 

temperatura em que o valor de m é igual ao informado pelo problema, descobre-se que 

na temperatura de 43°C, o m vale aproximadamente 1,784 para o modelo de Wilson. 

Realizada a “correção” desse parâmetro, o programa gerou novos resultados, descritos 

nas Figuras 32 e 33. 

Figura 32 - Parâmetros recalculados para o exercício 8.3 (T = 43°C) 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 33 - Parâmetros recalculados para o número de estágios em detalhe 

 

Fonte: Autoria própria 

Observa-se novamente que após o ajuste do m para o valor informado pelo 

problema proposto, o programa calcula o número de estágios corretamente, 
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apresentando erro relativo de 0,44 % em relação à solução para o número de estágios 

teóricos informados pelo livro-referência. 

Além disso, se for analisado o diâmetro da coluna para essa nova temperatura, 

observa-se uma redução no erro relativo ao valor dado como solução pelo livro para 

17,4 %. Possivelmente, a uma temperatura mais elevada, o valor das propriedades 

físicas obtidas do National Institute of Standards and Technology se assemelham às 

utilizadas pelo livro na resolução do exercício. 

Dessa forma, a resolução correta para o número de estágios, após pareamento 

com os dados informados pelo exercício, e o cálculo do diâmetro da coluna dentro de 

uma faixa de erro aceitável para o objetivo pretendido, corrobora o potencial do 

programa como uma ferramenta didática para a resolução de problemas referentes a 

processos de separação utilizando colunas de absorção. 

 

4.2) Avaliação do programa diante de mudanças nas condições operacionais 
 

Tendo em vista o desempenho satisfatório do programa proposto para a 

resolução de problemas descritos na literatura, foi pensada a possibilidade de testar o 

programa adicionalmente para avaliar sua resposta quanto a alterações nas condições 

operacionais. Assim, avaliou-se o programa, utilizando como base os exercícios 

propostos no item 4.1, alterando-se variáveis de operação, ou de dimensionamento, para 

averiguar se o programa responderia conforme o esperado. 

4.2.1)  Alteração nos heurísticos do exercício descrito no item 4.1.1 
 

O exercício descrito no item 4.1.1 foi reavaliado alterando-se os heurísticos, 

resultando em três cenários. Em todos os cenários propostos foram mantidas as 

condições operacionais, tais como vazões das correntes, número de pratos e 

concentração do soluto nas correntes líquida e gasosa.  

Os cenários propostos foram gerados: 

1) Mantendo todos os heurísticos inalterados, exceto pela relação 

espaçamento entre os orifícios (p), ou pitch, e diâmetro dos orifícios (do);  

2) Alterando o diâmetro dos orifícios e a relação entre o comprimento do 

dique (w) e o diâmetro da coluna (dc), mantendo os demais heurísticos inalterados; 
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3) Modificando o diâmetro dos orifícios (do), e sua relação com o 

espaçamento entre os orifícios (p), bem como o valor da soma das perdas de carga h1 e 

hw, mantendo os heurísticos restantes sem alterações.  

Para a circunstância proposta em 1, se observarmos a Equação (3.49), o 

aumento do valor para a relação entre o pitch (p) e o diâmetro dos orifícios (do) deveria 

causar uma mudança na relação entre as áreas Ao/Aa.  

Dado que o valor da área total dos orifícios (Ao) é calculado a partir do valor 

obtido para a área ativa (Aa), que, por sua vez é dimensionada com base no valor obtido 

para a área da conduta descendente e do diâmetro da coluna, conforme estabelecido na 

relação Aa/At pela Tabela 4, isto é, variáveis que independem de p e do, o valor dessa 

variável deveria se alterar. Além disso, deveria se esperar que o valor da perda de carga 

total (ht) sofresse alteração, com base na análise das Equações (3.64) e (3.74).  

De fato, utilizando uma relação p/do nos heurísticos do programa, mantendo os 

demais inalterados, foram obtidos os resultados descritos na Tabela 7. 

Tabela 7 - Comparação entre os parâmetros calculados no cenário 1 com os valores 
calculados no item 4.1.1 

  

Parâmetros 
calculados  
(cenário 1) 

Parâmetros 
calculados  

(sem modificações) 
vop 

(m/s) 3,3  3,3 

vf (m/s)  4,1 4,1 

dc (m) 1,1  1,1 
H (m)  16,2 16,2 

At (m²)  1 1 

Aa (m²)  0,676 0,676 

Ao (m²)  0,068 0,084 

Ad (m²)  0,089 0,089 

ht (m) 0,3  0,2 
hD (m) 0,161 0,104 

 

Fonte: Autoria própria 

Observa-se, portanto, que, após a realização da alteração proposta, a resposta 

do programa para o dimensionamento dos parâmetros impactados com a mudança está 
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em concordância com o esperado. Esses resultados obtidos também estão de acordo 

com o que poderia ser imaginado sob a análise fenomenológica da alteração sugerida. 

Com o aumento do espaçamento entre os orifícios, é de se esperar que a 

corrente gasosa que escoa de forma ascendente na torre “encontre” mais barreiras frente 

ao seu escoamento, já que nessa circunstância, os orifícios estão mais distantes uns dos 

outros, ocasionando uma maior perda de carga seca (hD), e, por conseguinte, uma maior 

perda de carga total (ht). A constatação da ocorrência do fenômeno descrito é expressa 

no aumento de quase 55% no valor de hD se comparado ao valor obtido no item 4.1.1. 

O cenário proposto em 2 foi proposto visando analisar o impacto nos 

parâmetros geométricos da coluna projetada se alterados o diâmetro dos orifícios (do) e 

a relação entre o comprimento do dique (w) e o diâmetro da coluna (dc). Assim, o do 

escolhido para essa circunstância foi de 6 mm e a relação w/dc definida foi igual a 0,75.  

A alteração desses heurísticos deveria causar uma mudança nos valores do 

próprio diâmetro da coluna e nas áreas total (At), ativa (Aa) e da conduta descendente, ou 

dowcomer (Ad). Também poderia se esperar uma alteração no valor da perda de carga 

total (ht). 

Os resultados obtidos foram comparados com os parâmetros calculados no item 

4.1.1, assim como feito para cenário 1, resultando nos dados fornecidos pela Tabela 8. 

Tabela 8 - Comparação entre os parâmetros calculados no cenário 2 com os valores 
calculados no item 4.1.1 

  

Parâmetros 
calculados  
(cenário 2) 

Parâmetros 
calculados  

(sem modificações) 
vop 

(m/s) 3,3  3,3 
vf (m/s)  4,1 4,1 
dc (m) 1,2 1,1 
H (m)  16,2 16,2 
At (m²) 1,062 1 
Aa (m²) 0,725 0,676 
Ao (m²)  0,09 0,084 
Ad (m²) 0,15 0,089 
ht (m) 0,195 0,203 
hD (m) 0,1054 0,104 

Fonte: Autoria própria 
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Novamente, a resposta do programa frente às alterações propostas nos 

heurísticos se mostrou coerente com o que era esperado.  

O diâmetro dos orifícios (do) impacta, como visto no cenário 1, na relação 

Ao/Aa, e, consequentemente, no cálculo de área total dos orifícios, o que é evidenciado 

pelo aumento no valor desse parâmetro geométrico de 0,084 m² para 0,09 m². Isso está 

de pleno acordo com uma análise conceitual sobre essa modificação, isto é, se os 

orifícios passam a ter diâmetros maiores, sua porção de área na superfície do prato deve 

aumentar.  

Poderia ser esperado que essa modificação pudesse causar uma alteração no 

valor da perda de carga seca (hD), visto que se analisarmos a Equação (3.64), o valor de 

do impacta nos valores da constante Co e no valor de Ao, como já discutido. A variação 

no valor de hD é observada, no entanto, a alteração de ambos parâmetros não apresenta 

uma influência tão acentuada em hD, já que os valores são muito próximos, sendo eles 

0,1054 m e 0,104 m para o cenário 2 e para o item 4.1.1, respectivamente.  

Analisando a relação entre o comprimento do dique (w) e o diâmetro da coluna 

(dc), nota-se que esse valor tem impacto direto na porção da área total ocupada pela 

conduta descendente (η), conforme explicitado pela Tabela 2. O valor de η, por sua vez, 

impacta no cálculo do diâmetro da coluna (dc), da área total (At), na área ocupada pela 

conduta descendente (Ad), e na área ativa (Aa), se observadas as Equações (3.56), (3.59) 

e nas Tabelas 3 e 4.  Assim, um aumento na proporção w/dc de 0,7 para 0,75 deveria 

provocar um aumento no valor de η, que, por sua vez, promoveria um efeito cascata, 

aumentando o valor de dc, At, Ad e Aa, conforme foi evidenciado nos resultados 

mostrados na Tabela 7. 

Poderia se esperar que a perda de carga total (ht) sofresse uma variação 

acentuada devido a tantas mudanças nos parâmetros geométricos do equipamento. 

Principalmente porque a proporção w/dc está diretamente relacionada à perda de carga 

h1 (Equação (3.61)), e a área total dos orifícios (Ao) impacta no valor de hD através da 

determinação do fator de atrito (Equação (3.68)), e da Equação (3.64). 

Entretanto, é observado que as modificações promovidas não promovem uma 

alteração acentuada no valor desse parâmetro. Foi necessário que os valores de ht 

fossem apresentados aqui englobando um número maior de casas decimais, 

diferentemente das representações anteriores, para melhor comparação, tamanha 
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pequena diferença. Dessa forma, nota-se que as alterações promovidas acabam por “se 

compensarem” no impacto do referido parâmetro.  

Por último, o cenário 3 proposto foi idealizado com o objetivo de sujeitar o 

programa a heurísticos para o dimensionamento mais distantes dos propostos  no item 

4.1.1, de modo que o programa pudesse informar caso algum problema de 

dimensionamento, como problemas de inundação, por exemplo, pudesse ocorrer.  

Assim, foram alterados o diâmetro dos orifícios (do) para 3 mm, o valor da  

relação entre o mesmo com espaçamento dos orifícios (p), e o valor soma das perdas de 

carga h1 e hw para 0,045 m. O objetivo foi tentar provocar uma perda de carga suficiente 

para que ocorresse problemas de inundação por retenção de líquido (inundação do tipo 

II). 

De fato, ao escolher os heurísticos descritos na interface do programa, o 

programa gera o aviso de perdas de carga muito altas para os heurísticos selecionados 

(Figura 34), alertando que o equipamento dimensionamento apresentará problemas de 

eficiência caso nenhum parâmetro seja revisto. 

Figura 34 - Aviso do programa quanto a problemas de operação para o item 4.2.1 

 

Fonte: Autoria própria 
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Mesmo apresentando problemas de inundação, o programa gera os parâmetros 

para o dimensionamento do equipamento, descritos na Tabela 9 em comparação com os 

resultados gerados no item 4.1.1. 

Tabela 9 - Comparação entre os parâmetros calculados no cenário 3 com os valores 
calculados no item 4.1.1 

  

Parâmetros 
calculados 
 (cenário 3) 

Parâmetros 
calculados  

(sem modificações) 
vop 

(m/s) 3,3  3,3 
vf (m/s)  4,1 4,1 
dc (m) 1,1 1,1 
H (m)  16,2 16,2 
At (m²) 1 1 
Aa (m²) 0,676 0,676 
Ao (m²) 0,05 0,084 
Ad (m²) 0,089 0,089 
ht (m) 0,7 0,2 
hD (m) 0,275 0,104 
h2 (m) 0,341 0,0378 

Fonte: Autoria própria 

Como já discutido nos outros cenários propostos, a modificação na relação 

entre o pitch (p) e o diâmetro dos orifícios provoca diretamente um aumento na perda de 

carga total (ht). Adicionalmente, a redução do diâmetro dos orifícios também teve por 

objetivo o aumento de ht, por meio do aumento da perda seca (hD). A redução da área 

permitida para que a corrente gasosa escoe pelo equipamento evidentemente deveria 

provocar um aumento na perda de carga hD.  

A modificação promovida no valor da soma entre h1 e hw teve por objetivo 

aumentar ainda mais a perda de carga total (hw) na coluna. O valor da referida soma é 

utilizado pelo programa para estimar a área de entrada de líquido no prato, conforme 

explicitado no item 3.3.3 do presente trabalho. Como a altura do dique (hd) é obtida por 

diferença do valor da soma entre h1 e hw, um menor valor permitido para essa soma 

resulta em um hd muito menor, e portanto, reduzindo a área utilizada no cálculo de h2, o 

que provoca um aumento no valor dessa perda de carga (ver Equação (3.62)). 

Efetivamente, ao se comparar os valores para a perda de carga h2 obtida no 

cenário 3 (0,341 m) com o valor calculado para as condições do item 4.1.1 (0,0378 m), 

nota-se um aumento vertiginoso desse parâmetro, de aproximadamente 900%. Esse 
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aumento dramático no valor de h2 intensifica o aumento de ht já esperado, resultando 

num equipamento com perdas de carga maiores do que o espaçamento entre os pratos, e, 

portanto, certamente sofrerá problemas de inundação e perda de eficiência de operação.  

Dessa forma, observa-se que para todos os cenários propostos, o programa 

forneceu a resposta esperada de acordo com uma análise teórica sobre os possíveis 

desdobramentos e consequências que poderiam surgir no dimensionamento de colunas 

de absorção, a partir da alteração dos heurísticos recomendados por um problema 

descrito na literatura. Assim, ratifica-se o potencial positivo do programa proposto para 

o dimensionamento de tais equipamentos.  

4.2.2) Avaliação do programa quanto a modificações nos dados fornecidos 
pelos problemas propostos 

  

A fim de complementar a avaliação do programa diante de modificações nas 

condições informadas pelos exercícios utilizados na seção 4.1, foram realizadas 

alterações nos dados informados pelo problema em questão.  

Visto que as mudanças nos heurísticos já foram avaliadas, são realizadas nessa 

seção do presente trabalho mudanças nos parâmetros que influenciam majoritariamente 

as condições do equilíbrio líquido-vapor, bem como os parâmetros geométricos de 

dimensionamento desses equipamentos. Assim, foi selecionado o exercício 8.3, avaliado 

no item 4.1.4 para esses testes.  

4.2.2.1)  Alteração no teor de soluto recuperado pela corrente líquida 
 

O programa foi testado novamente para a resolução do exercício 8.3 

modificando o teor de soluto remanescente na corrente gasosa. O problema informa que 

a concentração de acetona na saída da coluna deve ser igual a 0,0015, isto é, 

convertendo essa concentração para a porcentagem de soluto não recuperado, esse valor 

se torna 9,865%.  

A resolução para essa condição, na temperatura de 20ºC e utilizando como 

referência os heurísticos sugeridos pelo exercício do item 4.1.1, como já discutido na 

seção 4.1.4, fornece uma coluna com os parâmetros descritos na Figura 31.  

 Dessa forma, o programa foi avaliado modificando-se a porcentagem de soluto 

remanescente na corrente líquida para 1%. As demais condições de operação e os 
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heurísticos foram mantidos inalterados, e para o cálculo do coeficiente de atividade à 

diluição infinita foi utilizado o modelo de Wilson. Salienta-se que o modelo NRTL 

poderia também ser utilizado, no entanto, a escolha pelo modelo de Wilson foi feita para 

que a comparação fosse mais fiel entre as duas circunstâncias.  

A comparação entre os resultados obtidos após as modificações nos dados e os 

parâmetros obtidos no item 4.1.4 estão descritos na Tabela 10. 

Tabela 10 - Comparação entre os parâmetros calculados no item 4.2.2.1 com os valores 
calculados no item 4.1.4 

  

Parâmetros 
calculados  
(4.2.2.1) 

Parâmetros 
calculados  

(sem modificações) 
N 4 2 

vop (m/s) 4 4 

vf (m/s) 5 5 
dc (m) 1,8 1,8 

H (m) 4,8 3,6 

At (m²) 2,646 2,646 

Aa (m²) 1,934 1,934 

Ao (m²) 0,241 0,241 

Ad (m²) 0,235 0,235 

ht (m) 0,3 0,3 
Fonte: Autoria própria 

A análise comparativa entre os parâmetros calculados nas distintas condições 

permite observar que a modificação no teor a ser recuperado, de aproximadamente 90% 

para 99%, provoca um aumento de duas vezes no número de pratos requeridos para a 

separação.  

De fato, essa era a resposta esperada pelo programa, visto que o aumento no 

grau de separação das correntes está intimamente ligado aos estágios de equilíbrio 

líquido-vapor necessários. Necessita-se um número maior de estágios para que as fases 

líquida e gasosa tenham um melhor contato, de modo que haja uma transferência de 

massa mais acentuada entre as fases. O aumento no número de pratos na coluna, 

consequentemente, provoca um aumento em um parâmetro geométrico, a altura do 

equipamento, o que é claramente esperado ao se analisar a Equação (3.76). 
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Os demais parâmetros se mantiveram inalterados, pelo menos ao ponto de vista 

dos algarismos significativos representados na tela de “Resultados” do programa. Em 

razão da modificação realizada impactar somente no número de estágios requeridos, os 

demais parâmetros, impactados mais diretamente pela escolha dos heurísticos, não 

deveriam, evidentemente, apresentar mudança apreciável, conforme foi observado. 

Assim sendo, novamente o programa apresenta uma resposta em concordância 

com a análise teórica esperada pela mudança inserida nos dados do problema proposto, 

evidenciando mais uma vez a consistência do programa.  

4.2.2.2) Modificação na vazão da corrente líquida no equipamento 
 

A segunda alteração proposta nos dados inseridos no programa foi a mudança 

da vazão de entrada da corrente gasosa de 0,4 kmol/s, o valor que é informado no 

problema descrito no item 4.1.4, para 0,7 kmol/s. Os demais dados, como o teor de 

recuperação de acetona, por exemplo, e os heurísticos escolhidos foram os mesmos do 

exercício resolvido no item 4.1.4. 

As vazões de operação das correntes que operam na coluna têm impacto 

dramático no dimensionamento desses equipamentos. Elas impactam em todo o projeto 

da coluna, desde o número de estágios requeridos para a separação até parâmetros 

geométricos, como o diâmetro da coluna, e operacionais, como as perdas de carga 

permitidas.  

Dessa forma, com o aumento da vazão da corrente gasosa, o efeito esperado no 

que concerne o número de pratos seria o aumento, visto que a coluna passa a receber 

uma maior quantidade de massa de acetona. O acréscimo nessa vazão deveria também 

impactar diretamente a velocidade de operação da corrente gasosa (ver Equação (3.55)), 

que, por sua vez impacta na maior parte em parâmetros geométricos como o diâmetro 

da coluna e as áreas que ocupam a superfície do prato.  

A análise comparativa entre os resultados obtidos com a modificação realizada 

e os parâmetros calculados no item 4.1.4 são exibidos na Tabela 11. 
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Tabela 11- Comparação entre os parâmetros calculados no item 4.2.2.2 com os valores 
calculados no item 4.1.4 

  
  

Parâmetros 
calculados 

(com modificação) 

Parâmetros 
calculados 

(sem modificação) 
N 3 2 

vop (m/s) 4,5 4 
vf (m/s) 5,6 5 
dc (m) 2,3 1,8 
H (m) 4,2 3,6 
At (m²) 4,1 2,646 
Aa (m²) 3,081 1,934 
Ao (m²) 0,383 0,241 
Ad (m²) 0,364 0,235 
ht (m) 0,2 0,3 

Fonte: Autoria própria 

Conforme analisado previamente, o programa apresentou a resposta esperada 

em relação ao número de pratos exigido para a separação, aumentando de dois pratos 

requeridos para três. Do mesmo modo como analisado no item 4.2.2.1, o aumento no 

número de pratos impactou diretamente na altura da coluna, promovendo o aumento de 

3,6 m para 4,2 m. 

Nota-se também que a velocidade de operação sofreu um acréscimo conforme 

previsto. A mudança desse parâmetro produz um efeito cascata em quase todos os 

parâmetros geométricos para a torre. O valor de vop é impactado pelo aumento da vazão 

gasosa QG através da diminuição do parâmetro de fluxo (Ψ), que provoca um aumento 

na constante de inundação, proporcionando um acréscimo na velocidade de inundação 

(vf) (ver Equações (3.50), (3.51), (3.52)), e, por consequência, de operação (vop).  

A velocidade de operação (vop), por sua vez, é utilizada como um dos 

parâmetros iniciais no algoritmo do cálculo das demais variáveis geométricas. A partir 

de QG e vop  é calculada a área de circulação de gás dentro da coluna (An), utilizada na 

determinação do dc (Equações (3.55) e (3.59)). O valor de An provoca ainda uma 

alteração no valor da área total do prato (At), conforme descrito na Equação (3.57). 

Uma variação no diâmetro da coluna (dc) também causa mudanças no cálculo 

da área ativa do prato (Aa), já que a proporção Aa/At é definida com base no valor de dc, 

conforme descrito na Tabela 4. Por sua vez, devido ao fato de o valor da área total (Ao) 
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dos orifícios ser calculada conforme a relação descrita na Equação (3.49), a alteração no 

valor da área ativa (Aa) modifica o valor de Ao.  

Ao se analisar os valores gerados pelo programa para os parâmetros citados, 

todos sofreram as alterações que eram esperadas, apresentando um aumento no valor de 

todas as áreas já citadas. 

A análise da perda de carga total (ht) no equipamento permite observar que 

houve um decréscimo após as alterações, passando de 0,3 m para 0,2 m para os itens 

4.2.2.2 e 4.1.4, respectivamente. Como já discutido nos itens 4.2.2.1, variações no valor 

de Ao tem impacto direto sobre a perda de carga seca (hD), que, por sua vez, tem grande 

influência no valor da perda de carga total (ht). Analisando a Equação (3.64), observa-se 

que um aumento substancial no valor de Ao como o provocado nesse item 4.2.2.2 (há 

um aumento de aproximadamente 59% em comparação ao valor gerado no item 4.1.4), 

tende a promover uma redução no valor dessa perda de carga hD, e, por consequência, 

um decréscimo no valor da perda de carga total (ht). De fato, analisando essa mudança 

no valor de Ao de forma teórica, imagina-se que, com o aumento da área para a 

passagem de ar pelos orifícios dos pratos da coluna, haverá menor perda de energia da 

corrente gasosa por conta da redução dos “encontros” dessa corrente com a superfície 

do prato. 

Assim sendo, mais uma vez o programa proposto apresenta solidez diante de 

modificações propostas nas condições de operação do problema escolhido, mostrando 

um alinhamento preciso com as análises tanto matemáticas quanto teóricas a respeito 

das mudanças sugeridas.  
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CAPÍTULO VII – CONCLUSÕES 

 

O software desenvolvido, como mostrado no Capítulo 4, foi testado com 

exemplos selecionados da literatura clássica do assunto. 

Pode-se observar que, por exemplo, na seção 4.1.1 os parâmetros gerados pelo 

programa estão em excelente concordância com os valores apresentados para os 

parâmetros de dimensionamento da coluna na resolução do livro, com erros relativos 

menores do que 10 %.  

No entanto, também ocorreram algumas discrepâncias, como no exemplo da 

seção 4.1.2 onde uma primeira comparação com o gabarito dado pela resolução do livro 

apresentava um erro relativo de 60% a respeito do número de pratos requeridos para o 

equipamento. Porém, os valores gerados pelo programa para o m (constante que 

relaciona a constante de Henry com a pressão do sistema) apresentam grande 

discrepância quando comparados ao valor informado pelo livro de onde foram 

selecionados os problemas. Ou seja, a base de dados utilizada pelo programa proposto 

para o cálculo de m, utilizando os modelos de Wilson e NRTL, retirados de Smith, Van 

Ness e Abbott (2007) e do simulador de processos Honeywell Unisim® possuem 

discordância significativa com o valor informado pelo livro para os dados sobre o 

equilíbrio líquido-vapor dos sistemas escolhidos. Empregando valores de m 

aproximadamente iguais aos informados nos problemas, obtêm-se como resultado o 

mesmo valor para o número de pratos no programa e no exemplo do livro, porém para 

outra temperatura.  

Este programa elaborado é uma ferramenta que pode ser utilizada para o 

aprendizado e dimensionamento de colunas de absorção com determinadas 

características, tais como: torre de pratos, operação isotérmica, correntes líquida e 

gasosa em contracorrente, com absorção de um componente de interesse e em regime 

permanente.  

Como foi desenvolvido em VBA/ Excel este software é de fácil utilização e 

obtenção pelo usuário e consegue atender ao objetivo proposto nesse trabalho que é a 

utilização do referido programa como uma ferramenta para fins acadêmicos. Os 

resultados obtidos sugerem que o programa é uma boa fonte para uma estimativa no 



73 
 

dimensionamento de colunas de absorção, sem a necessidade de utilização de 

ferramentas mais sofisticadas e custosas como simuladores de processo.  

Além disso, foi possível perceber que a maior fonte de discrepância está nos 

valores das propriedades termodinâmicas das substâncias em operação na torre, como, 

por exemplo, densidade, viscosidade e a constante de Henry. Essas discrepâncias já 

eram esperadas em virtude da dificuldade na obtenção de dados de equilíbrio líquido-

vapor confiáveis de forma gratuita. Destaca-se também que propriedades físicas e 

termodinâmicas podem ter grande variação de acordo com as bases consultadas, como 

foi evidenciado no presente trabalho. 

O software desenvolvido pode ser expandido para novas substâncias, sendo 

apenas necessária a criação de um banco de dados termodinâmicos para os componentes 

escolhidos.
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CAPÍTULO VII – SUGESTÕES 

 

Para possíveis trabalhos futuros sugere-se: 

● Expandir as faixas de concentração permitidas no algoritmo, para 

misturas concentradas possam ser empregadas; 

● Implementação do cálculo de eficiência de pratos e global; 

● Ampliação do número sistemas de separação líquido-vapor via absorção 

física de misturas binárias sem reação química, criando novos bancos de 

dados com as informações termodinâmicas das substâncias escolhidas; 

● Adicionar a opção de dimensionamento de colunas de recheio. 
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