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RESUMO 
 
 

 Objetivando a implementação da tecnologia de armazenamento de gás natural 
por adsorção (GNA) utilizando carvões ativados, visando seu uso como combustível 
alternativo veicular, e para transporte e armazenamento a granel em localidades 
desprovidas de gasodutos, foi avaliada neste trabalho a performance de uma unidade 
semipiloto de estocagem. No processo, o gás metano, representando o gás natural, foi 
armazenado por adsorção em um cilindro preenchido com uma amostra do carvão 
ativado NUCHAR NG da MeadWestvaco (Estados Unidos). Visando o controle e a 
otimização das etapas de carga e descarga do gás, procedeu-se a avaliação da influência 
dos parâmetros operacionais pressão e vazões de carga e descarga. O envolvimento no 
processo de efeitos de compressão/descompressão, transferência de massa na estrutura 
porosa e interação adsortiva na superfície do sólido foram contabilizados mediante a 
elaboração de um modelo não-isotérmico. A partir desta concepção foi possível 
representar as evoluções dos perfis de pressão e temperatura durante as etapas de carga 
e descarga. As operações semicontinuas não-isotérmicas de carga e descarga foram 
realizadas segundo a técnica barométrica, à temperatura ambiente de 297,65 K, na faixa 
de pressão de carga de 10,1 bar a 65,2 bar, com vazões de carga e descarga entre 
1,137 NL/min e 9,097 NL/min. Os tempos de carga encontrados variaram entre 
0,44% e 13,24% do tempo total do ciclo de carga (4 horas). A elevação máxima 
de temperatura alcançada pelo leito foi de 46,40 K. As isotermas de adsorção na 
temperatura média ambiente de 297,65 K foram do tipo I e segundo aplicação do 
modelo de Langmuir-Freundlich forneceram valores médios de 1,63⋅10-2 bar-1 para o 
parâmetro da isoterma de Langmuir-Freundlich e 1,31⋅10-1 kg/kg para a capacidade 
adsortiva máxima do metano no carvão ativado. A capacidade de armazenamento 
volumétrica para uma operação rápida de carga foi de 55,93 V/V, sobre pressão de 
carga de 45,2 bar e vazão de alimentação de 6,823 NL/min. O calor de adsorção, a 
energia de ativação de sorção e o fator pré-exponencial do coeficiente global efetivo de 
transferência de massa do metano no carvão ativado, estimados segundo o modelo 
cinético proposto foram 12032,25 J/mol, 8342,36 J/mol e 6,95⋅10-1 s-1, respectivamente. 
Com base na formulação de Van Deemter foram quantificados os parâmetros 
representativos dos fenômenos de transferência de massa do metano no carvão ativado, 
através dos momentos da distribuição dos tempos de residência (DTR), determinados 
em operações contínuas fluido-sólido. Os processos contínuos isotérmicos (297,65 K), 
desenvolvidos segundo a técnica da DTR sobre pressão constante de 30,0 bar e 45,0 bar, 
operaram na faixa de vazão de 0,989 NL/min a 1,817 NL/min. Os valores do coeficiente 
de difusão efetivo, do coeficiente global de transferência de massa e da constante de 
equilíbrio de adsorção, obtidos do modelo dinâmico para a pressão de 30,0 bar, 
foram, respectivamente, 3,36⋅10-11 m2/s, 9,52⋅10-5 m/s e 19,43⋅10-3 m3/kg e para a 
pressão de 45,0 bar foram 3,66⋅10-11 m2/s, 8,40⋅10-5 m/s e 17,19⋅10-3 m3/kg. 
 
Palavras-chave: Adsorção, gás natural, armazenamento, carvão ativado, carga e 
descarga, transferência de massa. 
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ABSTRACT 
 
 

To improve the storage capacity for natural gas, research groups have focused 
their interest on storage technologies for adsorbed natural gas (ANG) and transportation 
employing activated carbons as adsorbents. To implement these technologies so that 
ANG may become competitive to other vehicle fuels or be transported to places not 
reached by gas ducts, the performance of a semi pilot storage unit was evaluated. As the 
methane is the major natural gas component, it was used in this adsorption study on 
activated carbon developed by MeadWestvaco NUCHAR NG (United States). To 
control and optimize the charge and discharge steps the influence of their operational 
pressure and flow parameters were evaluated. The compression and decompression, 
mass transfer in the porous structure and the adsorption on the solid surface effects were 
analyzed through a non-isothermal model. With this model it was possible to evaluate 
the evolution of the pressure and temperature profiles during the charge and discharge 
steps. The semi continuous non-isothermal charge and discharge operations were 
performed following the barometric technique, at a room temperature of 297.65 K, in a 
pressure range of 10.1 bar to 65.2 bar, with charge and discharge flow rates in range of 
1.137 NL/min to 9.097 NL/min. The charging times varied in the range of 0.44% to 
13.24% of the total time of the cycle (4 hours). The maximum temperature increase in 
the bed was 46.40 K. The adsorption isotherms at the room temperature of 297.65 K 
were of the type I and to fit the curves, it was supposed that they obeyed the Langmuir-
Freundlich model and the average Langmuir-Freundlich isotherm parameter to methane 
was 1.63⋅10-2 bar-1 and the maximum adsorptive capacity was 1.31⋅10-1 kg/kg. The 
volumetric storage capacity under a charging pressure of 45.2 bar and a feed flow rate 
of 6.823 NL/min for a rapid charge operation was 55.93 V/V. The heat of adsorption, 
the sorption activation energy and the pre-exponential factor of the effective global 
coefficient of mass transfer estimated by the proposed kinetic model were 
12032.25 J/mol, 8342.36 J/mol e 6.95⋅10-1 s-1, respectively. The residence time 
distribution (RTD) moments were determined in continuous fluid-solid operations. 
With these data and based on the Van Deemter formulation the mass transfer parameters 
were quantified. The continuous isothermal process (297.65 K) developed with the RTD 
technique for a constant pressure of 30.0 bar and 45.0 bar operated in a flow range 
of 0.989 NL/min to 1.817 NL/min. The values of the effective diffusion 
coefficient, of the global mass transfer coefficient and of the adsorption equilibrium 
constant obtained with the dynamic model for a pressure of 30.0 bar were 
3,36⋅10-11 m2/s, 9,52⋅10-5 m/s e 19,43⋅10-3 m3/kg, and for a pressure of 45.0 bar 
were 3,66⋅10-11 m2/s, 8,40⋅10-5 m/s e 17,19⋅10-3 m3/kg, respectively. 
 
Keywords: Adsorption, natural gas, storage, activated carbon, charge and discharge, 
mass transfer. 
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INTRODUÇÃO 

 

A crescente disponibilização nacional do gás natural tem evidenciado um 

interesse cada vez maior pelo emprego dessa matéria-prima. Em conseqüência, no 

âmbito de uma variedade de aplicações do gás natural, destaca-se sua maior 

participação na matriz energética brasileira. Pressões advindas da política internacional 

envolvendo o mercado dos combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o 

óleo diesel, têm provocado uma expansão na utilização do gás natural como 

combustível alternativo para uso veicular em frotas de ônibus, veículos de carga, táxis e 

carros particulares. Usos diversos, incluindo aplicações industriais, recorrem ao 

transporte e armazenamento a granel para localidades desprovidas de gasodutos. 

A implementação mais vasta do gás natural como fonte energética alternativa 

tem estado sujeita a limitações, notoriamente o seu uso sob elevadas pressões, na ordem 

de 200 bar, para o armazenamento por compressão (GNC), à temperatura, visando 

obter-se uma densidade energética viável, comparativa àquelas dos combustíveis 

líquidos (gasolina, diesel e álcool). Nesta direção, justifica-se iniciativas de pesquisas 

para a implementação do armazenamento de gás natural por adsorção (GNA), as quais 

vêm merecendo cada vez mais destaque. Através do emprego de materiais porosos 

especiais, como os carvões ativados, é possível alcançar níveis de armazenamento bem 

próximos àqueles dos processos de estocagem por compressão, sob pressões moderadas 

de armazenamento (35 bar – 40 bar), à temperatura ambiente. 

Características adsortivas dos carvões ativados inerentes às propriedades 

superficiais destes sólidos, assim como aquelas relacionadas à sua estrutura porosa, 

identificam estes materiais como indicados para o armazenamento de gases susceptíveis 

a interações do tipo gás-sólido. No contexto deste potencial de armazenamento se inclui 
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o metano, representando o conteúdo do gás natural. Estocagens de gás em reservatórios 

exigem pressões adequadas, as quais requerem estruturas físicas de armazenamento 

especialmente resistentes e dependentes das capacidades de armazenamento exigidas. O 

carregamento de gás em um reservatório fechado garante uma capacidade de estocagem 

limitada pela pressão máxima admitida segundo o material de construção do citado 

reservatório. O acondicionamento prévio de um sólido adsorvente no interior do cilindro 

proporciona um armazenamento com a mesma capacidade de estocagem sob uma 

pressão inferior. Alternativamente, pode-se, com a adição do adsorvente, carregar mais 

gás no mesmo reservatório, atingindo-se uma pressão mais elevada, no limite de 

segurança admitido. 

Os procedimentos que envolvem o armazenamento do gás natural em cilindros 

contendo adsorvente poroso incluem etapas de alimentação, estocagem no equilíbrio 

gás-sólido e descarga, quando há liberação de gás para utilização. O envolvimento no 

processo de efeitos de compressão/descompressão, transferência de massa na estrutura 

porosa e interação adsortiva na superfície do sólido, devem ser contabilizados para a 

quantificação do processamento de carga e descarga do gás. 

Visando o desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de gás natural por 

adsorção, o presente trabalho teve por objetivo realizar avaliações experimentais e 

estabelecer previsões quantitativas sobre a evolução e o comportamento dos processos 

semicontínuos não-isotérmicos de carga e descarga de metano, principal componente do 

gás natural, em reservatório de armazenamento. Para tais fins recorreu-se à aplicação de 

um adsorvente do tipo carvão ativado, buscando-se a identificação das principais 

condições operacionais do processo, relacionadas às vazões de alimentação e de 

descarga de gás no reservatório e à pressão máxima de carregamento. Associadas às 

avaliações decorrentes das operações semicontínuas, foi aplicada uma técnica dinâmica 
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contínua, segundo distribuição dos tempos de residência (DTR), tendo em vista as 

quantificações dos efeitos de transferência de massa fluido-sólido.  

Na seqüência de atividades de pesquisa relacionadas à preparação, utilização e 

aplicação de carvões ativados para o armazenamento de gás natural, o presente trabalho 

situa-se como segunda etapa, fazendo a continuação das iniciativas de OLIVEIRA 

(2004), contendo resultados obtidos no Laboratório de Processos Catalíticos da 

Universidade Federal de Pernambuco (LPC/UFPE), com colaboração da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), no âmbito do 

Projeto ADSPOR, com financiamento da FINEP/PETROBRÁS. 

A pesquisa foco do presente desenvolvimento foi executada utilizando um 

conjunto de métodos e técnicas pertinentes às seguintes metas: 

– caracterização textural e correlação das propriedades superficiais do adsorvente 

carvão ativado empregado no armazenamento de metano por adsorção; 

– avaliação transiente dos processos de carga e descarga não-isotérmicos do metano 

em reservatório, através do controle das vazões de alimentação e retirada de gás; 

– determinação das condições de equilíbrio gás-sólido; 

– caracterização do equilíbrio via isoterma de Langmuir-Freundlich, com as 

quantificações da capacidade adsortiva e da constante de equilíbrio de adsorção; 

– quantificações da capacidade de armazenamento volumétrico para o processo de 

carga e a disponibilidade de gás para o processo de descarga; 

– modelagem dos comportamentos não-isotérmicos do processo nas etapas de carga e 

de descarga; 

– solução das equações do modelo e simulação dos perfis de evolução da pressão e 

temperatura do processo, para as etapas de carga e descarga de metano do 

reservatório; 
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– validação do modelo fenomenológico por comparação com os dados experimentais; 

–  aplicação da técnica dinâmica de distribuição dos tempos de residência (DTR) para 

o escoamento do metano diluído em hélio no leito fixo constituído pelo carvão 

ativado; 

– determinação dos parâmetros representativos dos fenômenos hidrodinâmicos, de 

transferência de massa e interação fluido-sólido do processo de contato metano-

carvão ativado. 

 

O presente trabalho está organizado em cinco tópicos, incluindo Introdução e 

Conclusões, destacando-se o Capítulo I, referente a uma revisão da literatura, com 

enfoque para a disponibilização e uso de gás natural no Brasil, e tratando da utilização 

da técnica da DTR e a aplicação de modelo dinâmico para análise e quantificação de 

parâmetros do processo. O Capítulo II relaciona os materiais e equipamentos utilizados 

e descreve os métodos aplicados na pesquisa, enquanto no Capítulo III são apresentados 

resultados experimentais obtidos das avaliações dos processos de carga e descarga do 

metano e do processo dinâmico contínuo metano-carvão ativado, segundo a aplicação 

da técnica de medida com traçadores. Neste mesmo capítulo formula-se um modelo 

dinâmico isotérmico validado para os resultados das operações de carga e descarga. Na 

seqüência, os resultados experimentais de medidas da DTR são identificados com o 

modelo de Van Deemter, garantindo quantificação de parâmetros do processo. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O presente capítulo faz um levantamento dos principais aspectos relacionados à 

composição e às propriedades do gás natural, sua disponibilidade de uso no território 

brasileiro e o crescimento do uso do gás natural veicular (GNV) nos últimos anos. São 

apresentadas as principais formas de estocagem de gás natural, com destaque para a 

tecnologia de gás natural adsorvido (GNA), e a sua operacionalização. Com o intuito de 

avaliar questões referentes aos fenômenos de transporte de massa no processo de 

transferência do metano (representando o gás natural) da fase gasosa na direção de sua 

adsorção sobre a superfície do adsorvente (carvão ativado), foram levantadas as 

principais características de um método dinâmico de avaliação, segundo a aplicação da 

técnica da distribuição dos tempos de residência (DTR), com enfoque para o emprego 

da perturbação tipo degrau negativo e a determinação do regime do processo de 

escoamento da fase fluida via curva de Van Deemter. 

 

1.1. GÁS NATURAL 

 

1.1.1. COMPOSIÇÃO E PROPRIEDADES 

 

 O gás natural é um combustível fóssil encontrado em rochas porosas no subsolo, 

podendo estar associado ou não ao petróleo. É formado basicamente por metano (CH4), 

entre 85% e 95% em volume, além de outros hidrocarbonetos mais pesados e em menor 

proporção, como etano (C2H6), propano (C3H8), normal e iso-butano (C4H10) e pentanos 

(C5H12). É um produto incolor e inodoro e é mais leve que o ar, dissipando-se 

rapidamente em caso de vazamento. Além disso, apresenta baixos teores de 
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contaminantes, como nitrogênio (N2), dióxido de carbono (CO2), vapor d’água, gás 

sulfídrico (H2S) e outros compostos de enxofre.  

Para a distribuição, o gás natural passa por processamento específico para 

desidratação e fracionamento, que resulta em três produtos: gás natural processado, gás 

liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina natural. A Tabela 1.1 apresenta a composição 

média do gás natural processado comercializado pela Companhia Pernambucana de Gás 

(COPERGÁS) e a Tabela 1.2 ilustra as suas principais propriedades (COPERGÁS, 

2005). 

 

TABELA 1.1 – Composição média do gás natural fornecido pela COPERGÁS 

(COPERGÁS, 2005). 

Componente Composição volumétrica (%) 

Metano 89,24 

Etano 7,86 

Propano 0,02 

Butano e 5C+  0,22 

N2 1,34 

CO2 1,25 

O2 0,07 

H2S 0,8 ppm 

Mercaptanas 0,2 ppm 
 

 



Capítulo 1 – Revisão da Literatura 

 
7

TABELA 1.2 – Propriedades e especificações do gás natural fornecido pela 

COPERGÁS (COPERGÁS, 2005). 

Parâmetro Especificação* 

Poder Calorífico Superior (kcal/m3) 9400 

Poder Calorífico Inferior (kcal/m3) 8500 

Densidade Relativa** 0,63 

Massa Específica (kg/m3) 0,78 

Massa Molar Média (g/mol) 18,064 

Viscosidade (cP) 0,010816 

Ponto de Ignição (ºC) 482 – 632 
 
*Condições de referência: T = 20ºC e P = 1 atm. 
**Relativa ao AR, @ 20ºC e 1 atm. 
 

1.1.2. EXPLORAÇÃO, DISPONIBILIDADE E PROCESSAMENTO DO GÁS 

NATURAL 

 

Em 2004 as reservas nacionais provadas de gás natural, ou seja, aquelas em que 

se estima recuperar comercialmente o gás natural com elevado grau de certeza em sua 

obtenção, ficaram em torno de 326,1 bilhões de m³ (a 20ºC e 1 atm). As reservas 

nacionais, apesar de estarem em sua maior parte na forma associada, encontram-se 

dispersas por várias regiões do território brasileiro. De todo o gás natural descoberto no 

país, 22,6% estão em terra, principalmente no campo de Urucu (AM) e em campos 

produtores no estado da Bahia, enquanto que os 77,4% restantes estão localizados em 

mar, principalmente na Bacia de Campos (RJ), a qual detém 39,1% de todas as reservas 

deste energético no Brasil. Uma parcela do gás natural consumido no Brasil é importado 

da Argentina e principalmente da Bolívia, através do Gasoduto Bolívia-Brasil 

(GASBOL). (ANP, 2005). 
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A capacidade nominal atual de processamento do gás natural no Brasil totaliza 

50,7 milhões m³/dia (a 20ºC e 1 atm). A região Nordeste possui uma capacidade 

instalada de processamento de 17,2 milhões m³/dia, o que representa 33,9% da 

capacidade brasileira, a região Sudeste contabiliza 21,9 milhões m³/dia e ocupa o 

primeiro lugar no ranking nacional, representando 43,2% da capacidade nacional, a 

região Norte totaliza 9,6 milhões m³/dia, representando 18,9% e a região Sul 

corresponde à parcela de 3,9% da atual infraestrutura de processamento de todo o 

Brasil. (ANP, 2005). 

 

1.2. GÁS NATURAL VEICULAR 

 

O consumo de gás natural para uso veicular tem demonstrado um aumento 

significante no país nos últimos anos, pois se apresenta como uma grande oportunidade 

de difusão de benefícios econômicos e ambientais em substituição de outras fontes, 

como a gasolina, álcool e óleo diesel, comprovadamente menos econômicas e mais 

poluentes. A Figura 1.1 ilustra a evolução do consumo de GNV no Brasil, no período de 

1999 a 2002 (FERNANDES et al., 2005). 
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FIGURA 1.1 – Evolução do consumo de GNV no Brasil, no período de 1999 a 2002 

(FERNANDES et al., 2005). 
 

No ambiente urbano, o uso adequado deste combustível, se comparado com os 

combustíveis tradicionais, pode reduzir as emissões de monóxido de carbono (CO) em 

76%, de óxidos de nitrogênio (NOx) em 84% e de hidrocarbonetos pesados (CnHm) em 

88%, praticamente eliminando as emissões de benzeno e formaldeídos cancerígenos 

(CASELLI et al., 2004).  

Outra vantagem do uso do GNV é a sua ampla disponibilidade, crescente e 

dispersa em várias regiões do país. Além disso, os motores alimentados a GNV sofrem 

menor desgaste, desenvolvendo maior vida útil e requerendo menor manutenção. 

 Segundo CASELLI et al. (2004), havia, nesta época, aproximadamente cerca de 

640 mil veículos utilizando gás natural como combustível no Brasil. 
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1.3. GÁS NATURAL ADSORVIDO 

 

1.3.1. DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DE GÁS NATURAL 

ADSORVIDO 

 

A estocagem de gás natural através da compressão (GNC), sob pressões de até 

200 bar à temperatura ambiente, é a forma atual utilizada para se conseguir densidade 

energética por unidade de volume do tanque de armazenamento adequada para seu uso 

como combustível veicular. O emprego de pressão tão alta faz com que o gasto 

operacional com estações de compressão de múltiplos estágios para carregamento do 

gás torne-se grande. Para o armazenamento sob a forma de GNC recorre-se ao uso de 

cilindros como tanque reservatório, o qual deve ser feito de material bastante resistente 

com espessura de parede compatível, o que encarece o processo e faz com que uma boa 

parte do volume de porta-malas do veículo seja destinado para o tanque. 

Uma das alternativas para se elevar a densidade energética volumétrica de um 

tanque combustível movido a gás natural seria através do seu armazenamento por 

liquefação – gás natural liquefeito (GNL) – porém devido ao baixo valor da temperatura 

crítica do metano (191 K), que é o principal componente do gás natural, não se pode 

liquefazer o gás natural à temperatura ambiente. Embora a liquefação seja possível a 

temperaturas criogênicas, cerca de 150 K, a configuração do reservatório de 

armazenamento e o processo de carga não seriam adequados para aplicação veicular 

(LOZANO-CASTELLÓ et al., 2002a). 

A tecnologia de gás natural adsorvido (GNA), onde o gás é armazenado 

principalmente sob a forma adsorvida em um sólido poroso a pressões moderadas 

(35 bar a 40 bar) (LOZANO-CASTELLÓ et al., 2002b), é a alternativa de maior 
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potencial para substituição do GNC, com expectativas de se reduzir os gastos 

operacionais inerentes ao processo de carregamento, permitindo também a flexibilidade 

de design de configuração dos tanques combustíveis e aumento da segurança do sistema 

de armazenamento. 

Os carvões ativados são os adsorventes mais utilizados para o desenvolvimento 

do GNA, existindo uma ampla variedade de matérias-primas disponíveis para sua 

obtenção (KNAEBEL, 1995). Segundo WEGRZYN & GUREVICH (1996), os carvões 

ativados apresentam as maiores capacidades adsortivas para o gás natural, justificada 

por seus valores elevados de área superficial, boa densidade de empacotamento e 

possibilidade de obtenção de valores elevados do volume de microporos. 

O aumento de capacidade de armazenamento de gás natural nos carvões ativados 

deve-se à presença dos microporos, sendo essa capacidade de armazenamento 

geralmente expressa em termos do volume ocupado de gás estocado, medido nas CNTP, 

divido pelo volume do reservatório de armazenamento (V/V). De acordo com 

WEGRZYN & GUREVICH (1996), a meta do Departamento de Energia dos Estados 

Unidos (DOE) para o sistema de GNA era de 150 V/V em 1995, para uma pressão de 

armazenamento de 35 bar. Atualmente, um bom adsorvente para gás natural deve 

armazenar 180 V/V a 35 bar (DÜREN et al., 2004), próximo ao valor da capacidade de 

armazenamento para o GNC, que é de 230 V/V a 200 bar (QUINN & MACDONALD, 

1992). A capacidade de armazenamento de um sistema adsortivo é essencial para a 

avaliação do armazenamento de GNA, porém o aspecto mais importante na 

implementação de um sistema adsortivo para gás natural é a sua disponibilidade 

volumétrica de gás do cilindro (V/V) para o sistema de combustão do veículo, na 

pressão de esgotamento do cilindro, ou seja, na pressão em que se finalizará a descarga 

(WEGRZYN & GUREVICH, 1996). 
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1.3.2. CARVÃO ATIVADO 

 

Segundo RODRÍGUEZ-REINOSO (1997), carvões ativados são materiais 

preparados a partir do tratamento térmico seguido de ativação física e/ou química de 

substratos carbonáceos, como coque de petróleo, madeira, carvão, casca e quenga de 

coco, copolímeros vinílicos e pneus reciclados e podem se apresentar basicamente sob a 

forma de pó (partículas com tamanho menor que 0,18 mm) e sob a forma granular 

(incluindo as formas extrudadas e peletizadas).  

 A ativação física e/ou química tem por finalidade remover hidrocarbonetos e 

outros materiais formados durante a decomposição térmica, produzindo assim a 

distribuição interna de poros e aumentando a capacidade adsortiva da superfície do 

carvão ativado (KNAEBEL, 1995). 

A estrutura de um carvão ativado consiste basicamente de unidades de grafite 

em uma estrutura amorfa. A configuração básica das linhas de grafite dentro do carvão 

ativado é similar a do grafite puro, embora haja desvios devido a espaçamento entre 

linhas e suas orientações espaciais. A estrutura grafítica fornece a capacidade de 

adsorção na forma de canais com formado de fendas (microporos – poros com tamanho 

inferior a 2 nm), que podem acomodar as moléculas do adsorvato. Os espaços amorfos 

entre as unidades grafíticas formam a rede de poros na faixa de tamanho dos meso 

(tamanho de poros entre 2 nm e 50 nm) e macroporos (poros com tamanho superior a 50 

nm). Esses meso e macroporos permitem que as moléculas do adsorvato possam se 

difundir do seio da fase gasosa para o interior das partículas (MUGGE et al., 2001). A 

representação esquemática da estrutura porosa de um carvão ativado está ilustrada na 

Figura 1.2. 
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FIGURA 1.2 – Representação esquemática de um grão de carvão ativado 
(RODRÍGUEZ-REINOSO, 1997). 

 

1.3.3. OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA NO ARMAZENAMENTO DE 

GNA 

 

 As formas de operacionalização dos processos de carga e descarga de um 

reservatório de armazenamento por adsorção têm sido alvo de intenso estudo 

experimental e teórico para a avaliação da performance do sistema e dos efeitos 

térmicos decorrentes do processo.  

 DO (1995) modelou o processo de carga semicontínuo isotérmico para 

alimentação de um gás puro em um leito adsorvente contendo zeólitas sob a forma de 

pó ou cristal, ou carvão ativado, através do controle do fluxo molar de entrada do 

reservatório, para o estudo da taxa de adsorção. Segundo o autor, a quantidade 

adsorvida em um material poroso é geralmente controlada pela taxa de difusão das 

moléculas do adsorvato do seio da fase fluida para o interior da partícula, onde a taxa 

local de adsorção é mais elevada que a taxa de difusão. Empregou-se um fluxo molar 

pequeno, comparável à taxa de adsorção na partícula, de tal forma que o perfil de 

pressão no sistema dependesse da relação entre a taxa de alimentação do reservatório e a 
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taxa de adsorção na partícula. O perfil de pressão durante a etapa de carga foi modelado 

segundo três instâncias: a primeira referente à cinética de Langmuir (LANGMUIR, 

1918), adequada ao estudo de partículas de tamanho muito pequeno e para baixa taxa de 

adsorção; a segunda relativa ao controle pela difusão molecular, como no caso das 

zeólitas; e a terceira pertinente ao controle combinado das difusões no poro e na 

superfície da partícula, para adsorventes como o carvão ativado. 

 MOTA et al. (1995) propuseram um modelo em duas dimensões para a 

simulação dos perfis de pressão e temperatura dos processos de carga e descarga de 

metano puro em um tanque cilíndrico de 50 L de capacidade e pesando 13 kg (quando 

vazio), preenchido com carvão ativado para o armazenamento de gás natural. Segundo 

os autores, o armazenamento de gás natural por adsorção apresenta duas grandes 

desvantagens quando comparadas com o armazenamento de gás natural por 

compressão. A primeira desvantagem está relacionada com a forma da isoterma de 

adsorção do metano, que faz com que o perfil de pressão durante o processo de carga 

seja não-linear, e a segunda desvantagem refere-se tanto ao intenso calor liberado na 

adsorção, que é, em média, de 16,7 kJ/mol, e também devido à forte dependência da 

isoterma de adsorção com a temperatura. Durante o processo de carga rápida do cilindro 

de armazenamento sob condições em que o calor de adsorção não é bem dissipado, 

menor quantidade de massa será adsorvida no carvão ativado devido à elevação da 

temperatura. Para o processo rápido de descarga, a queda de temperatura ocasionada 

pelo calor de dessorção proporciona a ocorrência de um residual de metano adsorvido 

no carvão ativado na pressão de esgotamento do cilindro. As simulações foram 

realizadas sob condições adiabáticas, justificadas para o processo de carregamento 

rápido, para uma pressão de carga de 34,5 bar, temperatura ambiente de 283 K e pressão 

de esgotamento de 1,01 bar no ciclo de descarga. De acordo com o modelo proposto, 
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obteve-se um aumento de temperatura de 78,15 K para a carga e um decréscimo de 

temperatura de 64,15 K para a descarga. Os autores concluíram que o tempo de carga, 

ou seja, o tempo para alcançar a pressão de 34,5 bar, dependia apenas da abertura de 

entrada do cilindro e de sua capacidade volumétrica. 

 CHANG & TALU (1996) estudaram o comportamento e a performance de um 

sistema adsortivo de gás natural durante a descarga, através da realização de 

experimentos em dois cilindros diferentes com dimensões comerciais, de 

aproximadamente 35 L e 23 L, controlando-se a vazão de carga e descarga de metano 

puro. A pressão de carga empregada foi de 21 bar e a faixa da vazão de descarga 

utilizada foi de 1 L/min a 15 L/min nas condições ambientais. Os dados experimentais 

da temperatura do sistema foram coletados em diversas posições radiais e foi 

desenvolvido um modelo em duas dimensões para representar a evolução da 

temperatura durante o processo de descarga, com a relação de equilíbrio entre a fase 

adsorvida e a fase gasosa usada do tipo virial. Segundo os autores, o ciclo de carga de 

gás natural no reservatório de armazenamento para uso veicular não seria a etapa 

preocupante da tecnologia de GNA, pois a carga poderia ser realizada em postos de 

abastecimento equipados com sistema de troca de calor ou sob condições de 

alimentação bem lenta, do tipo overnight, para a dissipação do calor de adsorção. Dessa 

forma, a intenção do estudo foi a de avaliar o impacto do calor de adsorção durante a 

etapa de descarga. Os autores concluíram que a operação de um sistema de GNA não 

pode ser feita sob condições isotérmicas, ou seja, sob qualquer vazão de descarga real, 

haverá uma queda de temperatura correspondente. Para a menor vazão de descarga 

empregada, houve uma queda de temperatura de 5 K e uma perda de capacidade de 

cerca de 8%, definida como a relação entre a quantidade liberada de metano em 

condições reais sob essa quantidade num processo isotérmico. Para a maior vazão de 
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descarga, a queda de temperatura foi 37 K e houve uma perda dinâmica de 29%. 

Também foi verificado que a operação de descarga não poderia ser definida como 

adiabática, pois a capacidade calorífica das paredes do cilindro e a transferência de calor 

pela convecção externa são essenciais para suprir a energia do sistema durante a 

descarga. Como forma de melhorar a transferência de calor na região central do cilindro 

foi proposto a mudança do fluxo de saída de metano de axial para radial, por intermédio 

de um tubo perfurado colocado no interior do cilindro. 

MOTA (1999) elaborou um modelo para a operação cíclica de carga e descarga 

inerente ao processo de armazenamento de gás natural por adsorção utilizando o gás 

natural real para avaliação da influência da performance do sistema através da adsorção 

dos outros hidrocarbonetos presentes – principalmente o etano, propano, n-butano e n-

pentano – no gás natural empregado, para uma pressão de carga de 35 atm e um fluxo 

de descarga de gás natural de 2⋅10-7 mol⋅cm-3⋅s-1, resultando em um tempo de descarga 

de quatro horas para o cilindro empregado (aproximadamente 23 L de capacidade), 

sendo relacionado o equilíbrio de adsorção através da teoria do Potencial de Adsorção. 

O autor demonstrou que para a região da baixa pressão – em torno de 1,4 atm, pressão 

de esgotamento empregada – os componentes mais pesados que o metano tinham maior 

seletividade de adsorção no carvão ativado, fazendo com que ficassem retidos no leito 

após o processo de descarga. O acúmulo desses componentes ia reduzindo a eficiência 

dinâmica de adsorção, segundo a definição de CHANG & TALU (1996) através do 

número de ciclos de carga/descarga. Uma das alternativas proposta pelo autor seria o 

emprego de um leito filtrante de carvão ativado instalado na estação de abastecimento, 

que poderia ser facilmente regenerado pelo aquecimento do leito. 

 VASILIEV et al. (2000) discutiram em seu trabalho a utilização de um novo 

adsorvente para o uso em GNA. Para este propósito, realizou-se a simulação do 
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processo através de um modelo bidimensional fornecendo os perfis de pressão, 

temperatura e quantidade adsorvida com o tempo. A simulação foi aplicada ao processo 

de descarga adiabático de metano puro em um sistema de armazenamento composto de 

7 cilindros de volume igual a 6,14 L, totalizando então 43 L, estabelecendo a relação de 

equilíbrio de adsorção de Dubinin & Radushkevich (CLARKSON et al., 1997). Em 

cada um dos cilindros, a alimentação e a descarga de metano puro era realizada por um 

tubo central perfurado para a distribuição de gás no sentido radial do cilindro e havia 

também tubos aletados para aquecimento de cada cilindro durante a descarga. A pressão 

de carga empregada foi de 35 bar e a pressão de esgotamento foi de 3 bar. Os autores 

observaram uma queda de temperatura no final do processo de descarga de 25 K, para 

uma vazão de descarga de 25 NL/min (equivalente a L/min nas CNTP), com o sistema 

sem aquecimento durante a descarga, obtendo uma disponibilidade volumétrica de 

metano de 150 V/V a 35 bar. 

 BILOÉ et al. (2001) avaliaram a performance experimental e elaboraram um 

modelo em duas dimensões para um sistema adsortivo com gás natural através da 

implementação de um adsorvente compósito, constituído de um carvão ativado e grafite 

natural expandido. Os autores buscaram a melhoria das condições de transferência de 

massa e calor durante o processo de carga e descarga de metano puro em um cilindro de 

armazenamento de 2 L de capacidade, utilizando um difusor interno para distribuição 

radial do metano. A relação de equilíbrio de adsorção adotada foi a de Dubinin & 

Astakhov (CLARKSON et al., 1997). Os autores investigaram também a influência de 

duas diferentes condições de troca de calor externa às paredes do cilindro, via uso de 

uma camisa externa: a primeira utilizando água como fluido refrigerante e a segunda 

usando ar, sendo a vazão de 4 NL/min utilizada para cada fluido. A pressão de carga foi 

de 35 bar, a temperatura ambiente de 298,15 K e a vazão de alimentação de metano 



Capítulo 1 – Revisão da Literatura 

 
18

variou entre 1 NL/min e 10 NL/min. Para o processo de descarga, as vazões empregadas 

foram de 5 NL/min de metano, para a circulação externa da camisa com água, e 

10 NL/min para o caso do ar como fluido refrigerante. A queda de temperatura 

observada, para a região próxima do difusor de gás, ou seja, na região central do 

cilindro, foi de 40 K para a circulação externa ao cilindro com ar e 5 K para a circulação 

externa ao cilindro com água. A temperatura medida na parede interna do cilindro 

indicou decréscimo de 35 K e 1,5 K, para as circulações com ar e água, 

respectivamente, verificando assim a eficiência da transferência de calor ao longo do 

raio do cilindro. As disponibilidades volumétricas de metano encontradas foram de 94 

V/V para o sistema com circulação externa de água e 71 V/V para o caso com o 

resfriamento feito pelo ar. Com relação ao efeito da vazão de descarga, os autores 

notaram que o processo dessortivo comportou-se próximo ao isotérmico para baixas 

vazões no caso da circulação com água. À medida que a vazão de descarga aumenta, 

menor é a temperatura alcançada pelo sistema, chegando, entretanto a um limite de 

temperatura média ao longo do cilindro de 273 K. Segundo os autores, para um percurso 

de 300 km, de um veículo de passeio viajando a uma velocidade normal, o tanque 

combustível desse veículo deveria ter a capacidade de 52 L (para uma disponibilidade 

volumétrica de metano de 100 V/V). Dessa forma, para o cilindro de armazenamento 

empregado (2 L), a vazão de descarga seria próximo de 1 NL/min. 

YANG et al. (2005) realizaram estudos referentes aos efeitos térmicos dos 

processos de carga e descarga de gás natural, representado pelo metano puro, em um 

cilindro de 1 L de capacidade. Destaques são feitos para a comparação desses efeitos no 

ciclo de descarga, através da introdução de um tubo em “U” no interior do cilindro de 

armazenamento, para o fornecimento de calor ao sistema durante a descarga, 

aproveitando a água de resfriamento do sistema de combustão do veículo, que em geral 
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alcança a faixa de temperatura de 343 K – 353 K. A Figura 1.3 ilustra como seria a 

instalação de um tanque de GNA para o aproveitamento dessa fonte de calor. 
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A 1.3 – Diagrama esquemático de um novo sistema para armazenamento de 

GNA (YANG et al., 2005). 
 

través de simulação do perfil de temperatura do sistema durante a descarga, os 

uderam determinar que as mudanças mais drásticas de temperatura ocorrem na 

ntral do cilindro; sendo assim, um trocador de calor em forma de “U” é 

ao redor da região central interna do cilindro. Os ensaios foram realizados à 

ra ambiente de aproximadamente 300 K e os perfis de temperatura foram 

 para duas pressões de carga, 46 bar e 27 bar. Foi verificado que para a pressão 

ar a temperatura máxima atingida no final da etapa de carga foi de 

damente 352 K e para a pressão de 27 bar foi de aproximadamente 343 K, 

ndo-se assim o efeito da pressão de carga. As duas pressões de esgotamento do 

ara a descarga foram de 3 bar e 1 bar, de forma que a temperatura mínima 

 foi de aproximadamente 287 K para a pressão de esgotamento de 3 bar e de 
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273 K para 1 bar. De acordo com os experimentos de descarga realizados com e sem a 

água de aquecimento a 343 K, os autores puderam concluir que a queda de temperatura, 

sem a água de circulação, foi de 37 K e com a água de aquecimento foi de apenas 3,2 K, 

demonstrando assim uma melhor eficiência no que diz respeito também à 

disponibilidade de metano do sistema durante a descarga. 

PUPIER et al. (2005) avaliaram os efeitos das operações cíclicas de carga e 

descarga de gás natural em um cilindro de armazenamento de 2 L de capacidade 

contendo um compósito adsorvente de carvão ativado e grafite natural expandido. Os 

autores buscaram aumentar a capacidade volumétrica de armazenamento pela elevação 

da densidade de empacotamento do leito, e para melhorar também a performance de 

troca de massa e calor durante a carga e descarga. O cilindro era revestido por uma 

camisa externa para resfriamento com água. Após o primeiro ciclo, os sucessivos ciclos 

de carga e descarga eram efetuados sem a regeneração do leito. Foi empregada uma 

pressão de carga de 35 bar e uma pressão de esgotamento de 1 bar, vazão de 

alimentação de 25 NL/min e vazão de descarga de 1 NL/min. A composição da mistura 

gasosa, constituinte do gás natural, era determinada através de cromatografia a cada 

ciclo de descarga, e os perfis transientes de pressão, vazão e temperatura durante o 

processo de carga foram acompanhados ao decorrer do processo. Os autores também 

realizaram uma série de operações cíclicas de carga e descarga com o metano puro, 

concluindo que a disponibilidade volumétrica de metano era independente do número 

de ciclos, devido ao caráter reversível da adsorção/dessorção para um gás puro. Para as 

operações cíclicas para o gás natural, puderam observar que os perfis transientes de 

pressão, temperatura e vazão alimentada eram influenciados pelo número de ciclos. A 

eficiência do processo de armazenamento, definida como a relação entre as 

disponibilidades volumétricas de gás natural no ciclo de número n e essa 
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disponibilidade para o primeiro ciclo, também era fortemente dependente do número de 

ciclos. Isto se deve à adsorção preferencial e saturação do adsorvente pelos 

hidrocarbonetos mais pesados que o metano e também pelo dióxido de carbono, ambos 

presentes no gás natural. Os autores alertaram para a contribuição da redução da 

eficiência do processo de armazenamento pela adsorção dos compostos sulfurados, 

usados como odorizantes do gás natural. Como a total regeneração do carvão ativado só 

pode ser atingida para altas temperaturas (cerca de 473 K) e sob vácuo, a sugestão dos 

autores é a instalação de um leito filtrante na entrada do cilindro de armazenamento. 

 

1.4. ANÁLISE DINÂMICA DE SISTEMAS PELA TÉCNICA DE 

DISTRIBUIÇÃO DOS TEMPOS DE RESIDÊNCIA 

 

 Recorre-se à análise da distribuição dos tempos de residência (DTR) para a 

descrição do escoamento em sistemas não ideais, ou seja, em sistemas nos quais o 

escoamento não segue os perfis do tipo pistão ou mistura perfeita. 

 Procede-se à análise dinâmica de sistemas aplicando-se técnicas de medidas com 

traçadores para determinação da DTR, segundo os métodos de FOGLER (1999) e 

LEVENSPIEL (1999), os quais recorrem à introdução de reduzidos teores de um 

componente na corrente fluida de alimentação de um determinado sistema, buscando-se 

respostas em termos de perfis de concentração, em determinadas posições do referido 

sistema. A introdução do traçador produz uma perturbação de concentração, a qual é 

avaliada com respostas em termos de concentração ao longo do sistema.  

 Os principais tipos de sinais de perturbação de concentração para análise de um 

sistema dinâmico são o degrau positivo, degrau negativo e o impulso.  
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O degrau positivo consiste em elevar a concentração do traçador na corrente de 

alimentação do sistema, em um exato momento, para um determinado valor, mantendo-

se este valor constante ao longo do tempo (regime estacionário). O perfil da resposta de 

concentração do traçador normalizada em função do tempo é a curva { ( )}F t , sendo 

esquematizada na Figura 1.4, com ( )0 tC  a concentração deste no seio da fase fluida em 

regime estacionário: 

 

0 

1 

Tempo 

Entrada (Degrau +) 

Saída (Curva F(t)) 

C
 (t

) /
 C

0 (
t) 

 
FIGURA 1.4 – Representação gráfica da perturbação e resposta do tipo Degrau 

Positivo. 
 

 O degrau negativo consiste em diminuir o valor da concentração de alimentação 

para um determinado patamar até atingir um novo estado estacionário. A representação 

da resposta de concentração, normalizada em função do tempo é designada pela curva 

( ){ }1 F t− e encontra-se representada na Figura 1.5, sendo C  a concentração do 

traçador no seio do fluido no instante da supressão da alimentação do traçador. 

( )0 t
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FIGURA 1.5 – Representação gráfica da perturbação e resposta do tipo Degrau 
Negativo. 
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O impulso é representado pela adição de uma determinada quantidade do 

traçador de maneira instantânea, sendo representado matematicamente pela 

função δ-Dirac. A resposta a esta perturbação é a curva ( )C t , sendo representada 

na Figura 1.6. 

 

FIGURA 1.6 – Representação gráfica da perturbação e resposta do tipo Impulso. 
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Pode-se então representar as curvas de saída do sistema para as perturbações do 

tipo degrau positivo { ( )}F t , e degrau negativo ( ){ }1 F t−  com as concentrações 

normalizadas segundo MORAES (1999) e FOGLER (1999): 

( )
( )0 degrau+

( )
C t

F t
C t
 

=  
  

 (1.1)

 

( )
( )0 degrau-

( ) 1
C t

F t
C t
 

= −  
  

 (1.2)

 

 A curva da função de distribuição do tempo de residência, E(t), é relacionada à 

curva F(t) da seguinte forma (FOGLER, 1999): 

0

( ) ( )
t

E t dt F t=∫  (1.3)

 

 Portanto chega-se à seguinte relação: 

( )( ) dF tE t
dt

=  (1.4)

 

Para o degrau negativo a Equação (1.4) torna-se: 

( )
( )0 degrau-

( )
C tdE t

dt C t
 

= −  
  

 (1.5)

 

AUTHELIN (1988) expressou o momento de ordem m da distribuição do tempo 

de residência de um sistema da seguinte forma: 

0

( )m
m t E t dtµ

∞

= ∫  (1.6)
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De acordo com a definição dos momentos da distribuição dos tempos de 

residência pela Equação (1.6), têm-se as expressões abaixo para os momentos de 

primeira e segunda ordem: 

1
0

( )t E t dtµ
∞

= ∫  (1.7)

 

2
2

0

( )t E t dtµ
∞

= ∫  (1.8)

 

 O tempo de residência do sistema é igual ao primeiro momento da distribuição: 

0

( )rt t E t
∞

= ∫ dt  (1.9)

  

A variância do sistema é definida como segue: 

( )22

0

( )rt t E t dtσ
∞

= −∫  (1.10)

 

 Reescrevendo a Equação (1.10) para relacionar-se ao segundo momento da 

distribuição encontra-se: 

( )22 2
2 1

0

( )rt t E t dtσ µ µ
∞

= − = −∫  (1.11)
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1.5. CURVA DE VAN DEEMTER E IDENTIFICAÇÃO DA REGIÃO 

OPERACIONAL DO SISTEMA DINÂMICO 

 

 A curva de Van Deemter (VAN DEEMTER et al., 1956) faz uma analogia entre 

um sistema cromatográfico e a análise da DTR, correlacionando a variância reduzida 

( 2 2
rtσ )  da DTR com o tempo de retenção ( )rt de acordo com a Equação (1.12): 

( ) ( )
2

2 2
2 22 1

11
e m

r
t rr c

D kt
Pe k tt L k

σ    ′
= + +      ′′ ++   

t  (1.12)

 

na qual  é o número de Peclet,  o comprimento característico da partícula do 

adsorvente, 

tPe cL

k ′ o fator de capacidade e t  o tempo característico de transferência de 

massa. A dispersão axial 

m

( )zE  do sistema contínuo fluido-sólido é  relacionada ao 

número de Peclet  segundo a expressão abaixo: ( tPe )

c
t

z

uLPe
E

=  (1.13)

 

sendo u a velocidade intersticial média do fluido. 

 O primeiro termo do lado direito da Equação (1.12) exprime a contribuição da 

difusão molecular do fluido, o segundo termo a dispersão axial, ou seja, a dispersão ao 

longo do leito fixo e o último termo do lado direito relaciona-se à transferência de 

massa externa aos grãos do sólido. 

 Na Figura 1.7 reporta-se à Equação (1.12), representativa da curva de Van 

Deemter: 
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FIGURA 1.7 – Curva de Van Deemter (AUTHELIN, 1988). 

 

 

 Verifica-se através da análise da Figura 1.7 a existência de dois regimes 

limitantes: 

– Para baixas vazões (1  pequeno), a dispersão do sistema, medida pela variância 

reduzida, é devido principalmente à difusão molecular; 

rt

– Para altas vazões (1  elevado), a curva admite uma assíntota ao comportamento 

linear, de forma que nesse caso a contribuição principal para a dispersão é a 

transferência de massa externa aos grãos do sólido. 

rt

O ponto mínimo da curva de Van Deemter entre os dois regimes corresponde ao 

ótimo da separação cromatográfica. 
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CAPÍTULO 2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente capítulo estão apresentados e descritos os materiais e técnicas 

utilizados e os métodos aplicados no desenvolvimento do processo de armazenamento 

de gás natural por adsorção em carvão ativado. Análises dos resultados dos 

experimentos propostos são realizados para os processos de carregamento e 

descarregamento de metano no cilindro de armazenamento da unidade semipiloto 

instalada no Laboratório de Processos Catalíticos (LPC) da Universidade Federal de 

Pernambuco. Adicionalmente, uma metodologia dinâmica foi aplicada para o processo 

de escoamento contínuo da fase gasosa no leito fixo, constituído pelo mesmo cilindro de 

armazenamento de gás da unidade semipiloto. 

 

2.1. MATERIAIS 

 

2.1.1. ADSORVENTE 

 

 Na presente pesquisa foi avaliado um adsorvente carvão ativado, tendo em vista 

determinações do equilíbrio e cinética de adsorção e dinâmica de armazenamento. O 

carvão ativado utilizado foi o NUCHAR NG da MeadWestvaco (Estados Unidos), 

produzido a partir da madeira e ativado quimicamente, cedido pelo Centro de 

Tecnologias do Gás (CTGÁS) e pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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2.1.2. GASES E ADSORVATOS 

 

 Como fase gasosa para o armazenamento sob pressão, foi utilizado o gás metano 

(  = 16,043⋅10
4CHM -3 kg/mol) com pureza de 99,5%, representando o adsorvato, como 

modelo para a adsorção do gás natural na amostra de carvão ativado. O gás hélio 

( HeM  = 4,003⋅10-3 kg/mol) com pureza de 99,9990% serviu à determinação do 

volume acessível total do sistema de armazenamento para a adsorção do metano e como 

gás inerte diluente para o processo dinâmico contínuo de interação gás-sólido. A 

avaliação dinâmica experimental recorre à técnica de distribuição dos tempos de 

residência do sistema, utilizando uma mistura gasosa contendo 5% molar de metano em 

hélio (95% molar). Todos os gases foram fornecidos pela empresa White Martins. 

 

2.2. MONTAGEM EXPERIMENTAL 

 

 As avaliações experimentais de equilíbrio, cinética e dinâmica de adsorção 

foram realizadas na unidade semipiloto (Figura 2.1), cujo esquema está apresentado na 

Figura 2.2. As especificações de todos os componentes da unidade encontram-se 

descritas na Tabela 2.1. 
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FIGURA 2.1 – Unidade semipiloto para estudo do armazenamento de gás natural por 
adsorção. 
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FIGURA 2.2 – Esquema da unidade semipiloto de armazenamento de gás natural por 

adsorção. 
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TABELA 2.1 – Descrição dos componentes da unidade semipiloto de armazenamento 

de gás natural por adsorção. 

Item Descrição 

1 Cilindro de gás hélio 

2 Cilindro de gás metano/Cilindro contendo a mistura gasosa de metano 
em hélio 

3 Manômetro de 280 bar de limite, modelo BU-2581-AQ da USG 

4 Medidor e controlador de vazão mássica, modelo 5850i da Brooks 
Instrument 

5 Unidade controladora microprocessadora do medidor e controlador de 
vazão mássico, modelo 0152 da Brooks Instrument, com 2 canais 

6 Cilindro de armazenamento de aço inox capacidade de 500 cm3, 
modelo 304L-HDF4-1000 da Swagelok 

7 Camisa externa de aço inox para circulação de água de 
aquecimento/resfriamento com capacidade de 1480 cm3 

8 Banho ultratermoestático com controle de temperatura entre 5ºC e 
100ºC, com precisão de 0,1ºC, modelo CT-281 da Nova Técnica 

9 Indicador digital de pressão com resolução de 0,1 bar, modelo 40T 96 
da Gefran 

10 Transdutor de pressão de 100 bar de limite, modelo TKG da Gefran 

11 Indicador digital de temperatura com resolução de 0,1ºC, modelo 40T 
96 da Gefran 

12 Termopar tipo K com leitura de temperatura mínima de 0ºC 

13 Cromatógrafo a gás modelo TraceGC Ultra da Thermo Electron com 
detector de ionização de chama (FID) 

14 Microcomputador para aquisição dos dados de pressão e temperatura 

15 Microcomputador para aquisição de dados do cromatógrafo 

VR1 Válvula de regulagem angular agulha de 1/8” da Swagelok 

VR2 Válvula de regulagem agulha de 1/8”, modelo SS-OVM2-BKB da 
Swagelok 

VR3 Válvula de regulagem agulha de 1/8”, modelo SS-ORS2 da Swagelok 

VE1, 2, 3, 4, 5 Válvula esfera de 1/8”, modelo SS-41S2 da Swagelok 

VE6 Válvula esfera de 3/8”, modelo SS-44F6 da Swagelok 

VT1 Válvula de três vias de 1/8”, modelo SS-41XS2 da Swagelok 

VQ1 Válvula quatro vias de 1/8”, modelo SS-43YFS2 da Swagelok 
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 As características do medidor e controlador de vazão mássica encontram-se 

detalhadas na Tabela 2.2. As dimensões do cilindro de armazenamento estão na Tabela 

2.3. 

 

TABELA 2.2 – Informações técnicas do medidor e controlador de vazão. 

Parâmetro Especificação 

Faixa de vazão de metano (NL/min) 0,265 até 22,740 

Pressão máxima de trabalho (bar) 103,4 

Temperatura de operação (ºC) 5 a 65 

 

TABELA 2.3 – Informações técnicas do cilindro de armazenamento/leito fixo. 

Parâmetro Especificação 

Altura do cilindro (cm) 35,0 

Altura do leito (cm) 30,5 

Diâmetro interno (cm) 4,60 

Pressão máxima de trabalho (bar) 124 

 

 

2.3. MÉTODOS 

 

2.3.1. DETERMINAÇÃO DOS DADOS EXPERIMENTAIS DA CINÉTICA E DO 

EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO METANO-CARVÃO ATIVADO 

  

Avaliações cinéticas do processo adsortivo metano-carvão ativado, evoluindo na 

direção do equilíbrio, foram realizadas segundo um procedimento dinâmico de carga e 

descarga, utilizando-se o método barométrico, permitindo a quantificação de curvas 
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cinéticas e de equilíbrio de adsorção do metano na amostra de carvão ativado. O método 

consiste, basicamente, em se expandir um gás puro, ou uma mistura gasosa de um 

recipiente (câmara pulmão), de volume conhecido, para a câmara de armazenamento 

contendo o adsorvente, realizando-se então os monitoramentos da pressão, temperatura 

e composição (para misturas) durante o tempo de operação. Na presente pesquisa, ao 

invés de se usar a câmara pulmão de volume conhecido, optou-se pela implementação 

do medidor de vazão mássica para alimentação precisa do adsorvato no cilindro de 

armazenamento a diferentes vazões de carregamento.  

As avaliações experimentais de adsorção foram realizadas através de operações 

cíclicas de carga e descarga à temperatura ambiente de 24,5ºC sob condições não-

isotérmicas. O processo de carga consistia na alimentação de metano no cilindro de 

armazenamento sob uma vazão constante, até uma determinada pressão de carga. 

Quando se alcançava essa pressão interrompia-se a vazão de alimentação no cilindro. O 

processo de descarga consistia em retirar-se o gás armazenado no cilindro também sob 

uma vazão constante até a pressão manométrica de 0,1 bar. 

 Antes do primeiro ciclo de carga e descarga, realizou-se um tratamento da 

amostra de carvão ativado, que consistiu em aquecimento em estufa a 100ºC durante 

uma semana para a remoção total de umidade. Após o carregamento do cilindro de 

armazenamento com 146,15 g da amostra, procedeu-se à realização de vácuo no sistema 

por 5 minutos. Para os ciclos subseqüentes de carga e descarga, utilizou-se a mesma 

amostra de carvão ativado contida no cilindro não submetido a etapas de regeneração. 

Estas condições situam-se próximas da realidade de funcionamento de um veículo 

equipado com um tanque de combustível movido a GNA ou às de operação de unidades 

de armazenamento para transporte. 
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Os roteiros experimentais seguidos para as operações não-isotérmica (camisa 

externa de aço inox sem água de circulação) de carga e descarga de metano, após o 

carregamento do cilindro de armazenamento com carvão ativado, são compostos pelas 

etapas (I-1 a I-6) e (II-1 a II-3), descritas nos ANEXO I e ANEXO II, respectivamente, 

podendo ser sumarizados da seguinte forma: 

– inicialmente alimenta-se o cilindro de armazenamento, que estava a uma pressão 

manométrica de 0,1 bar, com uma vazão volumétrica constante de metano puro até 

se alcançar a pressão desejada de carga, e em seguida interrompe-se a alimentação 

de gás e aguarda-se a estabilização da pressão e temperatura do sistema;  

– acompanha-se a evolução da pressão, através do transdutor de pressão instalado na 

parte superior do cilindro de armazenamento, e da temperatura, mediante o 

termopar localizado a aproximadamente 17,0 cm da base do cilindro de 

armazenamento, durante todo o processo de carga, que compreendia quatro horas de 

experimento, a partir do início do processo de alimentação; 

– em seguida procede-se ao processo de descarga, controlando-se a vazão de retirada 

do metano estocado no sistema adsortivo, partindo-se da pressão e temperatura de 

equilíbrio atingidos no final da etapa de carga, até se tingir a pressão de 

esgotamento de 0,1 bar manométrico. 

Foi constatado que o tempo de quatro horas era suficiente para se atingir o 

equilíbrio, identificado através da pressão e da temperatura, para todas as vazões de 

alimentação utilizadas e todas as pressões de carga de metano. Experimentos 

preliminares de monitoramento da pressão e temperatura do sistema foram realizados 

por um período de 18 horas a partir do início do carregamento, durante os quais não 

foram detectados alterações desses parâmetros com o tempo após as quatro primeiras 

horas. 
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Os próximos ciclos de carga e descarga foram executados da mesma maneira 

como indicado nas etapas (I-1) até (I-6) e (II-1) até (II-3), respectivamente, sem a troca 

da amostra de carvão ativado e sem a regeneração do leito adsorvente, conforme a 

ilustração da Figura 2.3: 

 

 
FIGURA 2.3 – Ciclo do processo de carga e descarga de metano no cilindro de 

armazenamento contendo carvão ativado. Pcarga – Pressão de carga; Pequilíbrio – Pressão 
de equilíbrio; Pesgotamento – Pressão de esgotamento. 

 

Para cada uma das cinco vazões de carregamento empregadas, foram conduzidos 

seis experimentos a diferentes pressões de carregamento. Para a etapa de descarga 

foram empregadas as mesmas vazões de descarregamento da etapa de carga de metano. 

Os valores da pressão de carregamento utilizados foram de 10,1 bar, 25,2 bar, 35,2 bar, 

45,2 bar, 55,2 bar e 65,2 bar. As vazões aplicadas nos experimentos de carga e descarga 

foram de 1,137 NL/min, 2,274 NL/min, 4,549 NL/min, 6,823 NL/min e 9,097 NL/min. 
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2.3.2. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO VOLUME DISPONÍVEL PARA 

A FASE GASOSA NO SISTEMA ADSORTIVO 

 

Para a determinação do volume ocupado pela fase gasosa não adsorvida no 

sistema adsortivo (OZDEMIR et al., 2003; SUDIBANDRIYO et al., 2003), ou seja, o 

volume total de poros, espaços interparticulares e volume das tubulações e acessórios 

em contato com o adsorbato, procedeu-se ao carregamento do cilindro de 

armazenamento com gás hélio puro à temperatura ambiente. Nestas condições pode-se 

considerar as seguintes hipóteses: 

– a adsorção do hélio em carvão ativado é praticamente desprezível (MALBRUNOT 

et al., 1997), garantindo-se que todo o gás carregado é utilizado para ocupar os 

espaços vazios; 

– as moléculas do hélio, ou do metano quando for o caso, que se encontram nos 

microporos do carvão ativado não contribuem para a sensibilização do transdutor de 

pressão; 

– o número de moléculas de hélio confinados nos microporos é função da vazão de 

alimentação, para uma mesma pressão de carga. 

Foram empregadas as mesmas vazões de alimentação usadas para os processos de 

carga e descarga de metano e foi fixada uma pressão de carga de 40,0 bar, segundo os 

experimentos de ARAÚJO (2004), em todas as corridas, mantendo-se o sistema sob 

condições isotérmicas.  

A seqüência de operações para o levantamento do volume ocupado pela fase 

gasosa do sistema é praticado de maneira semelhante ao processo de carga de metano, 

seguindo as etapas (III-1 a III-7) descritas no ANEXO III. 
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2.3.3. TRATAMENTO DOS DADOS DE EQUILÍBRIO 

 

 Os dados obtidos diretamente dos experimentos através da técnica barométrica 

são expressos em termos da pressão e da temperatura de equilíbrio do metano na fase 

gasosa, em contato com a fase adsorvida. O volume do reservatório acessível ao gás é 

composto pelos volumes dos microporos, mesoporos e macroporos, bem como pelos 

espaços interparticulares do carvão ativado e pelo volume dos acessórios e tubulações 

compreendidos entre as válvulas VE4 e VE5.  

Através dos ensaios realizados com o hélio e da determinação do volume 

específico de microporos da amostra de carvão ativado via análise textural com 

nitrogênio a 77 K foi possível determinar o volume destinado à fase gasosa não-

adsorvida, procedendo-se à aplicação de uma equação cúbica de estado, determinando-

se o volume molar nas condições de temperatura e pressão final do carregamento com 

hélio. 

Para tal fim recorre-se à aplicação da equação cúbica de estado de Peng-

Robinson (REID et al., 1987), determinando-se o fator de compressibilidade para a fase 

gasosa, de acordo com as Equações (2.1) a (2.7): 

( ) ( )3 2 2 21 2 3Z B uB Z A wB uB uB Z AB wB wB− + − + + − − − − −  (2.1)
 

na qual: 

PVZ
RT

=  (2.2)

 

2 2
aPA

R T
=  (2.3)
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bPB
RT

=  (2.4)

 

( )
21/ 22 2

20,45724 1 0,37464 1,54226 0,26992 1C

C C

R T Ta
P T

ω ω
    = + + − −       

  (2.5)

 

0,07780 C

C

RTb
P

=  (2.6)

 

2; 1u w= = −  (2.7)
 

Os parâmetros críticos do hélio (PC, TC) são implementados na equação de Peng-

Robinson de acordo com as correlações fornecidas por PRAUSNITZ et al. (1986) para 

gases quânticos (hélio, hidrogênio e neônio): 

( )( )
0

1 21,8
C

C
He

TT
M T

=
+

 (2.8)

 

( )( )
0

1 44,2
C

C
He

PP
M T

=
+

 (2.9)

 

nas quais HeM  é a massa molar do hélio e T  e  são definidos como constantes 

críticas “clássicas”, e que para o hélio são iguais a 10,47 K e 6,76 bar, respectivamente. 

O fator acêntrico “clássico” para os gases quânticos, usado na Equação (2.5), é definido 

como zero. 

0
C

0
CP

O cálculo do fator de compressibilidade para o hélio foi calculado através do 

software matemático Maple 9.5® da Waterloo Maple Inc. e o volume molar foi obtido 

da Equação (2.2): 
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V ZRTV
n P

= =  (2.10)

 

 De posse do volume injetado de hélio ( )injV  para cada experimento, calculou-se 

o número de mols correspondentes ( )injn  nas CNTP: 

273,15
22,415 294,25

inj
inj

V
n  

=  
 

 (2.11)

 

sendo 294,25 K a temperatura de calibração do medidor e controlador de vazão 

e 22,415 L/mol o volume molar do hélio a 273,15 K e 1 atm. 

 De acordo com o volume específico de microporos determinado pelo nitrogênio 

pode-se determinar o número máximo de moléculas que se encontram nos microporos 

do carvão ativado para as condições de temperatura e pressão de equilíbrio alcançados 

nos experimentos com hélio: 

,micro máx c microVol m V=  (2.12)
 

,
,

micro máx
micro máx

Vol
n

V
=  (2.13)

 

sendo  o volume total de microporos, V  o volume específico de 

microporos,  a quantidade total de moléculas nos microporos e  a massa de 

carvão ativado contida no cilindro de armazenamento. 

,micro máxVol

,micron

micro

máx cm

Em seguida, de posse do volume máximo de hélio alimentado no sistema de 

armazenamento em função da vazão de alimentação, determina-se a quantidade de 

moléculas que estejam efetivamente sensibilizando o transdutor de pressão ( ) : extn

, ,ext inj máx micro máxn n n= −  (2.14)
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sendo  a quantidade máxima de moléculas de hélio alimentados no sistema. ,inj máxn

 Após a determinação de  realiza-se a determinação volume ocupado pela fase 

gasosa não adsorvida 

extn

( )gásV , ou seja, volume de mesoporos, macroporos, volume de 

interstícios e tubulações: 

gás extV n= V  (2.15)
 

O algoritmo de cálculo para a determinação de gásV  encontra-se no ANEXO IV. 

A influência da vazão de alimentação no sistema adsortivo ocorre através da 

quantidade de moléculas que acessam os microporos do carvão ativado, de modo que se 

pode determinar essa quantidade para o hélio de acordo com a Equação (2.16): 

, ,micro He inj He extn n= − n

)

 (2.16)
 

sendo  a quantidade de moléculas que acessam os microporos em função da 

vazão de alimentação.  

,micro Hen

Em seguida estima-se que a quantidade de moléculas de metano que acessa os 

microporos (  seja o mesma que àquela determinada para o hélio: 
4,micro CHn

4, ,micro He micro CHn n=  (2.17)
 

O cálculo de n  foi realizado para cada uma das cinco vazões utilizadas 

(1,137 NL/min, 2,274 NL/min, 4,549 NL/min, 6,823 NL/min e 9,097 NL/min) nas três 

temperaturas praticadas nos experimentos de carregamento com o hélio (15ºC, 24ºC e 

34ºC), com o valor final n  sendo igual a média aritmética dos valores 

determinados em função dessas temperatura para cada vazão. 

,micro He

,micro He
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Com a determinação do valor do volume destinado à fase gasosa, gásV , é 

possível então calcular a quantidade de metano não-adsorvida, ou seja, o teor de metano 

que se encontra na fase gasosa não-adsorvida fora dos microporos e que sensibiliza o 

transdutor de pressão. Para a determinação do volume molar do metano na fase gasosa, 

aplica-se mais uma vez a equação cúbica de estado de Peng-Robinson através das 

Equações (2.1) até (2.7) com o volume da fase gasosa, gásV , considerado constante, 

independente da vazão de estudo. Considerando que uma parcela das moléculas de 

metano possa também estar acumulada nos microporos apenas por compressão, sem se 

encontrar necessariamente na fase adsorvida ( )4,micro CHn , pode-se então determinar a 

quantidade de metano adsorvida no carvão ativado em equilíbrio com o metano na fase 

gasosa. Tal procedimento fornece os dados da adsorção absoluta (MURATA et al., 

2001; SALEM et al., 1998), que por definição leva em consideração o volume real 

disponível para a fase gasosa, que é o volume total do sistema adsortivo menos o 

volume do adsorvente, da fase adsorvida e das moléculas armazenadas nos microporos 

por compressão: 

4 4, ,
abs
ads inj CH micro CH extn n n n= − −  (2.18)

 

 A quantidade absoluta adsorvida do metano no carvão ativado no equilíbrio é 

encontrada pela seguinte expressão: 

 
4

*
abs
ads

CH
c

nq
m

=  (2.19)

 

O algoritmo de cálculo para o tratamento dos dados de equilíbrio encontra-se 

descrito no ANEXO V. 

 



Capítulo 2 – Materiais e Métodos 

 
42

2.3.4. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE EMPACOTAMENTO 

 

 A densidade de empacotamento é definida como a massa empacotada da amostra 

de carvão ativado por unidade de volume imersa em ar, e inclui o volume ocupado de 

sólidos, volume de poros e volume entre partículas. A determinação da densidade de 

empacotamento da amostra foi realizada no LAFEPE (Laboratório Farmacêutico do 

Estado de Pernambuco) de acordo com a metodologia abaixo: 

1. pesa-se 50,00 g da amostra de carvão ativado e transferi-se para uma proveta 

graduada de 250 mL; anota-se o volume V0; 

2. fixa-se a proveta no compactador; 

3. aciona-se o compactador no nível 5 (máximo) e aguarda-se 10 compactações; 

esse valor corresponde ao volume V10; 

4. aciona-se novamente o compactador no nível 5 e aguardar 3 minutos e 47 

segundos; esse volume corresponde a 500 compactações (V500); 

5. deixa-se o compactador em funcionamento por mais 5 minutos e 41 segundos e 

registra-se o volume referente a 1250 compactações (V1250); 

6. se a diferença entre V500 e V1250 for superior a 2 mL deve-se efetuar mais uma 

série de 1250 compactações, registrando agora V2500. 

 

O procedimento de determinação da densidade de empacotamento é repetido 

mais duas vezes com novas amostras de carvão ativado para se tirar uma média dos 

valores. A densidade aparente da amostra e a densidade de empacotamento são 

calculadas do seguinte modo: 

0

C
aparente

m
V

ρ =  (2.20)
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1250

C
emp

m
V

ρ =  (2.21)

 

2.3.5. DETERMINAÇÃO DA POROSIDADE DO LEITO 

 

 A porosidade do leito de armazenamento, ou seja, a relação entre o volume dos 

espaços entre partículas e o volume total do sistema de armazenamento, pode ser 

determinada da seguinte forma: 

( )1 emp S PV Vε ρ= − +  (2.22)
 

2.3.6. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 

ARMAZENAMENTO 

 

 A capacidade volumétrica (V/V) de um cilindro de armazenamento GNA é 

calculada segundo MATRANGA et al. (1992) pela Equação (2.23), em que o primeiro 

termo contabiliza o metano armazenado por adsorção no carvão ativado e o segundo 

termo considera o metano armazenado por compressão nos espaços vazios: 

4

*
0 0

/ 3
0016,043 10

CH emp ARM
V V

q RT TPQ
Z P TP

ρ ε
−

   = +     ⋅     
 (2.23)

 

com  e T  sendo dados nas CNTP, 16,043⋅100P 0
-3 kg/mol a massa molar do metano, Z 

o fator de compressibilidade nas condições de ( ),P T  e ARMε  a eficiência de 

armazenamento do sistema no que diz respeito à estocagem de metano por compressão 

na fase gasosa e também nos microporos, refletindo então a influência da vazão de 

alimentação sobre : 
4,micro CHn
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( ),ARM P micro micro vazão empV V Vε ε ρ = + − −   (2.24)
 

4,
,

micro CH
micro vazão

c

n V
V

m
=  (2.25)

 

sendo V
 
o volume específico preenchido de microporos de acordo com a vazão 

de alimentação. 

,micro vazão

 

2.3.7. DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DO 

LEITO 

 

 O tamanho médio das partículas do leito adsorvente foi determinado através do 

peneiramento de 160 g da amostra do carvão ativado em uma série normal de peneiras, 

compreendendo as seguintes aberturas: 8 mesh, 10 mesh, 12 mesh, 14 mesh, 20 mesh, 

28 mesh, 35 mesh, 48 mesh, 65 mesh e 80 mesh. 

 

2.3.8. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL CONTÍNUO 

 

 O procedimento experimental para o estudo dinâmico do processo contínuo de 

percolação da fase fluida pressurizada (mistura gasosa metano em hélio) em 

reservatório contendo um leito fixo constituído de grãos de carvão ativado recorreu ao 

método dinâmico “estímulo-resposta”. Operando-se o sistema introduziu-se uma 

perturbação tipo degrau negativo sob condições isotérmicas, medindo-se as respostas 

destes degraus segundo o método das duas medidas aplicado por CAMPOS DA SILVA 

(1994), LIMA FILHO (1996) e MORAES (1999), obedecendo à seqüência 
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experimental (VI-1 a VI-11) do ANEXO VI, que pode ser sumarizada da seguinte 

forma: 

– alimenta-se a mistura  metano (5% molar) em hélio (95% molar) no leito fixo de 

carvão ativado, com a circulação da água de resfriamento da camisa do leito fixo 

constituído pelas partículas de carvão ativado, até a saturação do leito com o metano 

da mistura gasosa e estabilização da linha de base superior do detector (FID) do 

cromatógrafo à gás; 

– interrompe-se a alimentação da mistura e alimenta-se o leito fixo com o gás hélio 

puro, acompanhando a eliminação de metano do leito com o tempo via o detector 

FID. 

Os experimentos dinâmicos foram realizados em duas diferentes pressões para 

estudar-se os efeitos da concentração sob a transferência de massa no sistema metano-

carvão ativado: 30,0 bar e 45,0 bar. As vazões empregadas para a pressão de 30,0 bar 

foram de 0,989 NL/min, 1,216 NL/min e 1,817 NL/min e para a pressão de 45,0 bar os 

valores praticados foram de 0,989 NL/min, 1,281 NL/min e 1,629 NL/min. 

 

2.3.9. MÉTODO DOS MOMENTOS E TÉCNICA DAS DUAS MEDIDAS 

 

 Através do comportamento transiente dos sinais de saída e entrada do leito fixo, 

constituído pelo cilindro de armazenamento, ocasionado pela perturbação da 

concentração do traçador do tipo degrau negativo, é possível ter acesso aos momentos 

de 1a ordem e 2a ordem da DTR do sistema, na qual o momento de 1a ordem coincide 

com o tempo de residência ( ) e o momento de 2rt
a ordem permite acesso ao valor da 

variância ( 2σ ) da curva de distribuição dos tempos de residência. 
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 O momento de 1a ordem experimental para uma perturbação de concentração do 

tipo degrau negativo pode ser calculado partindo-se da Equação (1.5), através dos dados 

da concentração de metano com o tempo (LEVENSPIEL, 1999): 

( )
( )0 degrau-

( )
C t

E t dt d
C t
 

= −  
  

 (2.26)

 

 Substituindo a Equação (2.26) na Equação (1.9), do tempo de residência teórico, 

obtém-se a expressão para o cálculo do tempo de residência experimental: 

( )
( )

1

1, ,
0 degrau-0

EXP r EXP
C t

t t d
C t

µ
  
 = = −  
    

∫  (2.27)

 

 Para o caso discreto, a Equação (2.27) torna-se: 

( )
( )

1

1, ,
00Nor

EXP r EXP i
C i

C t
t t

C t
µ

=

 
= = − ∆  

  
∑  (2.28)

 

sendo ( ) ( )0Nor t CC C t =   . 

  

Portanto, a determinação do tempo de residência definido pela Equação (2.28) 

pode ser realizada pelo cálculo da área da curva experimental de { }t  em função da 

concentração normalizada ( ) ( ){ }0C t C t  . 

 Da mesma forma pode-se calcular o momento de 2a ordem experimental do 

sistema dinâmico substituindo a Equação (2.26) na Equação (1.8) da definição do 

momento de 2a ordem: 

( )
( )

1
2

2,
0 degrau-0

EXP
C t

t d
C t

µ
  
 = −  
    

∫  (2.29)
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 Para o caso discreto, a Equação (2.29) toma a seguinte forma: 

( )
( )

1
2

2,
00Nor

EXP i
C i

C t
t

C t
µ

=

 
= − ∆  

  
∑  (2.30)

  

Graficamente a determinação do momento de 2a ordem pela Equação (2.30) 

pode ser realizada pelo cálculo da área da curva experimental de { }2t  em função da 

concentração normalizada ( ) ( ){ }0C t C t . 

A variância experimental do sistema dinâmico pode ser calculada de acordo com 

a Equação (1.11): 

2 2
2, 1,EXP EXP EXPσ µ µ= −  (2.31)

 

 Foram estimados os momentos de 1a ordem (tempo de residência) e 2a ordem 

para as curvas experimentais na entrada ( ){ }EC t e na saída do sistema { ( )}SC t , assim 

denominadas:  

– para ( ){ }EC t :  é o tempo de residência calculado na entrada do leito, ,rE EXPt 2 ,E EXPµ  

é o momento de 2a ordem calculado na entrada do leito e  é a variância na 

entrada do leito; 

2
,E EXPσ

– para ( ){ }SC t :  é o tempo de residência calculado na saída do leito, ,rS EXPt 2 ,S EXPµ  é 

o momento de 2a ordem calculado na saída do leito e  é a variância na saída do 

leito. 

2
,S EXPσ

Aplicando a propriedade aditiva do tempo de residência médio (VILLERMAUX 

& MATRAS, 1973) é possível determinar o valor experimental do tempo de residência 

médio do sistema ( t ): ,r SIST
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, ,r SIST rS EXP rE EXPt t t= − ,  (2.32)
 

Da mesma maneira é possível determinar o valor experimental da variância do 

sistema ( ): 2
SISTσ

2 2 2
, ,SIST S EXP E EXPσ σ σ= −  (2.33)

 

O tempo espacial do sistema, t  é calculado como segue: 0

0
P

Vt
Q
ε

=  (2.34)

 

em que V é o volume do sistema de leito fixo da unidade semipiloto e equivale a 

515,0 cm3,  é a vazão do sistema na pressão de estudo (30,0 bar ou 45,0 bar) e PQ

ε  é a porosidade do leito dada pela Equação (2.22). A vazão Q  é relacionada com a 

vazão medida nas condições atmosféricas via o medidor de vazão de bolha pela seguinte 

expressão: 

P

0
0

0
P

P ZQ Q
P Z

  =   
  

 (2.35)

 

na qual Q  é a pressão medida pelo medidor de vazão de bolha,  é a pressão 

atmosférica e 

0 0P

0Z  é o fator de compressibilidade do hélio a 1 atm e pode ser considerado 

igual a 1,0000. 

 Portanto, substituindo a Equação (2.35) na Equação (2.34) pode-se determinar o 

tempo espacial do sistema na pressão de estudo: 

0
0 0

1V Pt
Q P Z
ε   =   

  
 (2.36)
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Os valores experimentais de  e  obtidos através da variação de vazão, 

e conseqüentemente o tempo espacial, para as duas condições de pressão utilizadas são 

então confrontados com as expressões teóricas originadas do modelo de VAN 

DEEMTER et al. (1956), que representa o comportamento dinâmico de um sistema de 

leito fixo, desenvolvidos por VILLERMAUX & MATRAS (1973), AUTHELIN (1988) 

e CAMPOS DA SILVA (1994). 
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CAPÍTULO 3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No presente capítulo são apresentados os resultados experimentais referentes às 

caracterizações das partículas porosas de carvão ativado, aqueles advindos das 

avaliações dos processos de carga e descarga do metano e hélio puros no sistema de 

armazenamento e os concernentes aos procedimentos dinâmicos do escoamento da 

mistura de metano em hélio no leito adsorvente de carvão ativado. 

 Nos experimentos realizados procurou-se avaliar as influências dos seguintes 

principais parâmetros operacionais do processo de armazenamento de gás natural por 

adsorção: vazão de carga e descarga do tanque de armazenamento, pressão máxima de 

carregamento, capacidades adsortivas no equilíbrio para o carregamento não-isotérmico 

e condições de transferência de massa da fase gasosa do fluido para o interior das 

partículas do carvão ativado. 

 Para a representação das evoluções de pressão e temperatura do processo 

desenvolveu-se uma modelagem não-isotérmica transiente de carga e descarga do 

metano no reservatório contendo o carvão ativado. Dados experimentais da distribuição 

dos tempos de residência do escoamento dinâmico do metano no leito fixo, visando a 

obtenção de parâmetros característicos de transferência de massa do metano para a 

superfície do carvão ativado, caracterizando o regime de escoamento do gás, foram 

correlacionados segundo o modelo de Van Deemter. 
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3.1. CARACTERIZAÇÃO TEXTURAL DO ADSORVENTE 

 

 Os resultados referentes às análises texturais da amostra de carvão ativado para a 

determinação da área superficial total pelo método de BET, o volume total de poros, o 

volume de microporos e o diâmetro médio de poros realizados no aparelho ASAP 2010 

do Laboratório de Carvão Ativado da UFPB são apresentados na Tabela 3.1, juntamente 

com as propriedades de alguns carvões ativados encontrados na literatura para o 

armazenamento de gás natural por adsorção. 

 

TABELA 3.1 – Resultados das caracterizações texturais de várias amostras de carvão 

ativado. 

Parâmetro NUCHAR NG* CAQF-30† Sample 6  ††

Área superficial de BET (m2/g) 1634,93 2114,10 2340,00 

Volume total de poros (cm3/g) 1,04 1,31 1,05 

Volume de microporos (cm3/g) 0,52 1,14 0,98 

Diâmetro médio de poros ( A ) 25,47 24,90 17,00 
 
*
†

 Este trabalho. 
 ARAÚJO (2004).  

††  INOMATA et al. (2002). 
 

 Através dos resultados da Tabela 3.1 pode-se verificar que a amostra de carvão 

ativado utilizada possui uma elevada área superficial, característica favorável à adsorção 

do metano, e um elevado volume total de poros. O volume de microporos da amostra 

situa-se na faixa média/inferior, quando comparado ao volume de microporos dos 

carvões empregados por ARAÚJO (2004) e INOMATA et al. (2002), em ordens de 

grandeza que podem favorecer o armazenamento de metano nos microporos. O tamanho 

médio geométrico dos poros da amostra encontra-se um pouco acima do limite da 
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microporosidade desejada para os carvões ativados (diâmetro menor que 20 ), porém 

esse valor ainda se encontra na faixa aceitável para uso desse carvão ativado como 

adsorvente para o metano. 

A

 

3.2. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DOS PROCESSOS DE CARGA E 

DESCARGA DO METANO EM RESERVATÓRIO DE CARVÃO ATIVADO 

 

A avaliação dos processos de carga e descarga do metano no reservatório 

contendo carvão ativado foi realizada através do acompanhamento das evoluções da 

pressão e da temperatura medidas no cilindro de armazenamento. Os dados obtidos 

permitiram estabelecer a influência dos dois principais parâmetros do processo: a 

pressão e a vazão de carga ou descarga do sistema. 

A aquisição das medidas de pressão e temperatura do sistema para o processo de 

carga foi realizada em intervalos de tempo de 5 segundos para a primeira hora de 

experimento e de 10 segundos para as três horas seguintes, conforme descrito no 

Capítulo 2, totalizando então 1800 pontos para cada variável. Porém, a quantidade de 

pontos assinalados em cada gráfico foi reduzida de forma proporcional para cerca de 

240 pontos, para melhor visualização e comparação das curvas experimentais. O mesmo 

procedimento foi adotado para as curvas experimentais de descarga. 

 

3.2.1. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO PROCESSO DE CARGA 

 

 Os perfis de evolução da pressão e temperatura do sistema, para as seis pressões 

de carga utilizadas nas vazões de carga de 1,137 NL/min e 9,097 NL/min, encontram-se 

representados nas Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, para efeito de comparação da influência da 
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pressão de carga para um determinado valor de vazão. No ANEXO VII encontram-se 

todos os perfis de pressão e temperatura para todas as vazões de carga praticadas. 

 
 

 
FIGURA 3.1 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de carga do metano no 

cilindro de armazenamento com carvão ativado. Vazão de carga = 1,137 NL/min. 
 

 

 
FIGURA 3.2 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de carga do 

metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Vazão de carga = 1,137 NL/min. 
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FIGURA 3.3 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de carga do metano no 

cilindro de armazenamento com carvão ativado. Vazão de carga = 9,097 NL/min. 
 

 

 
FIGURA 3.4 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de carga do 

metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Vazão de carga = 9,097 NL/min. 
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Através da análise das Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, é possível identificar as duas 

etapas que compõem o processo de carga do metano no cilindro de armazenamento, 

sendo a primeira etapa correspondente ao carregamento, a partir do início da 

alimentação do reservatório, desde a pressão manométrica igual a zero, até a pressão de 

carga, que é a maior pressão alcançada no processo. Nesta etapa ocorre um rápido 

aumento da temperatura do sistema com o aumento da pressão, devido à compressão do 

metano nos espaços vazios do reservatório e principalmente em razão da energia 

liberada durante a adsorção. O tempo de duração da primeira etapa é fortemente 

influenciado pelas condições operacionais do processo (pressão de carga e vazão). A 

segunda etapa do processo se inicia com o término da alimentação do cilindro e se 

finaliza com a estabilização da pressão e temperatura do sistema, a qual atinge o valor 

da temperatura ambiente (297,65 K), quatro horas após o começo do carregamento. 

Nesta segunda etapa ocorre uma redução lenta e gradual da pressão e temperatura 

dentro do cilindro com o tempo, ocasionado pela adsorção residual do metano no carvão 

ativado e principalmente pela perda de calor do sistema para o meio ambiente. 

Para a menor vazão de carga empregada, 1,137 NL/min, pode-se verificar que a 

elevação máxima de temperatura para a pressão de carga de 10,1 bar foi de 16,6 K, 

enquanto que para a pressão de carga de 65,2 bar, na mesma vazão, a elevação foi de 

22,3 K. Para a vazão de carga de 9,097 NL/min, a maior vazão empregada, a elevação 

máxima de temperatura para a pressão de carga de 10,1 bar foi 19,0 K, enquanto que 

para a pressão de carga de 65,2 bar, na mesma vazão, a elevação foi de 46,4 K. Dessa 

forma pode-se observar que o aumento da vazão de alimentação ocasiona maior o 

aporte da energia térmica ao sistema, influenciando então a sua variação de energia 

interna.  
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Identifica-se também que as curvas de temperatura para a vazão de 

1,137 NL/min, apresentadas na Figura 3.2, passam pelos seus valores máximos 

antes do fim do carregamento (tempo de carga variando entre 7,4 min e 31,8 min), ou 

seja, antes de se ter alcançado a pressão de carga.  

Aspectos diferentes, relativamente às curvas de temperatura para a vazão 

praticada de 9,097 NL/min, estão destacados segundo a Figura 3.4. Nestas, os valores 

máximos de temperatura ocorrem logo após se completar o carregamento, sendo tal 

comportamento ocasionado provavelmente pela elevada taxa de compressão que produz 

um aumento muito rápido da pressão dentro do cilindro de armazenamento. 

Nas curvas das Figuras 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 encontram-se os perfis de pressão e 

temperatura para as pressões de carga de 10,1 bar e 65,2 bar, nas cinco vazões de carga 

empregadas, para análise do efeito da vazão de alimentação sobre o sistema. No 

ANEXO VIII encontram-se todos os perfis de pressão e temperatura para o conjunto 

total de pressões de carga praticadas. Para fins de comparação dos efeitos térmicos do 

sistema adsortivo com o reservatório sem adsorvente, realizaram-se experimentos de 

carga do sistema de armazenamento com o cilindro sem carvão ativado, cujos perfis de 

pressão e temperatura podem ser vistos nas Figuras 3.9 e 3.10. As duas linhas 

pontilhadas horizontais na Figura 3.9 representam as pressões de carga de 10,1 bar e 

65,2 bar. 
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FIGURA 3.5 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de carga do metano no 

cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão de carga = 10,1 bar. 
 

 
FIGURA 3.6 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de carga do 

metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão de carga = 10,1 bar.
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FIGURA 3.7 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de carga do metano no 

cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão de carga = 65,2 bar. 
 

 
FIGURA 3.8 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de carga do 

metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão de carga = 65,2 bar.
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FIGURA 3.9 – Evolução da pressão no processo de carga não-isotérmico do metano no 

cilindro de armazenamento sem carvão ativado. Pressão de carga = 70,0 bar. 
 

 
FIGURA 3.10 – Evolução da temperatura no processo de carga não-isotérmico do 

metano no cilindro de armazenamento sem carvão ativado. Pressão de carga = 70,0 bar.
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Comparando-se as Figuras 3.5, 3.7 e 3.9 verifica-se que o tempo de 

carregamento para o sistema contendo o carvão ativado, para uma mesma pressão de 

carga e em todas as vazões de alimentação, é superior ao tempo de carregamento para o 

sistema não contendo o adsorvente, ou seja, no sistema de GNC. Durante a alimentação 

do cilindro de armazenamento, vai ocorrendo, também, a adsorção do metano nos 

microporos do carvão ativado, o qual migra da fase gasosa transferindo-se para a fase 

adsorvida. As curvas de temperatura da Figura 3.10 expressam que com o aumento da 

vazão de alimentação ocorre a elevação da temperatura máxima do sistema devido 

apenas ao efeito da compressão do metano.  

Através da análise das Figuras 3.5 a 3.9, também é possível determinar que para 

as duas maiores vazões de alimentação, 6,823 NL/min e 9,097 NL/min, o 

comportamento do sistema, em relação aos perfis de pressão e temperatura, vai se 

tornando bastante semelhante, denotando, assim, que o emprego de uma vazão de 

alimentação maior que 9,097 NL/min não traz vantagens em relação ao tempo de carga 

e ao desempenho do processo.  

Na Figura 3.11 representa-se o tempo de carga, ou seja, o tempo necessário para 

se atingir a pressão de carga, em função da vazão de alimentação e segundo a pressão de 

carregamento.  
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FIGURA 3.11 – Tempo de carga do metano no cilindro de armazenamento com carvão 

ativado em função da vazão de alimentação. 
 

Em conseqüência destes resultados é possível verificar que o tempo necessário 

para o carregamento, sob a menor vazão empregada, é bastante dependente da pressão 

de carga. À medida que se aumenta esta vazão, o tempo de carga vai reduzindo-se e 

aproximando-se de um patamar, para todas as pressões de carga. O tempo de carga 

corresponde a uma pequena parcela do período total para o ciclo de carga, 

representando cerca de 0,44% do tempo total do ciclo de carga (4 horas) para o processo 

de carga mais curto – pressão de carga de 10,1 bar na vazão de 9,097 NL/min. No 

processo de carga mais longo este tempo representa cerca de 13,24% do tempo do 

ciclo – pressão de carga de 65,2 bar na vazão de 1,137 NL/min. 
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Como já comentado nos parágrafos anteriores, os efeitos térmicos do processo 

de carga são mais intensos à medida que se aumenta a pressão de carga e a vazão de 

alimentação. Na Figura 3.12, em que se evidenciam influências da vazão de alimentação 

de metano sobre a temperatura máxima do processo, pode-se notar que as ordens de 

grandeza das temperaturas máximas nas pressões de carga aplicadas no processo se 

distinguem entre si, aumentando essa distinção com a elevação da vazão de alimentação 

do sistema. O aumento da taxa de compressão e a rápida liberação do calor de adsorção 

dentro do reservatório explicam tal comportamento. 

 

 
FIGURA 3.12 – Temperaturas máximas alcançadas durante o processo de carga do 

metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado. 
 

De acordo com a totalização do volume alimentado de metano no reservatório de 

armazenamento contendo o carvão ativado, verificou-se que a quantidade alimentada de 

metano no sistema, para se alcançar uma determinada pressão de carga, era 
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praticamente independente da vazão de carga. A Figura 3.13 mostra que a velocidade 

com que o sistema é alimentado não influencia a quantidade de metano carregada, 

porém, essa velocidade tem efeito na pressão final de equilíbrio do sistema, de modo 

que quanto maior é a vazão empregada, menor é a pressão de equilíbrio, como pode ser 

observado na Figura 3.14. Essa redução de pressão deve estar associada a um aumento 

da quantidade de metano armazenado na estrutura porosa do adsorvente contido no 

reservatório de armazenamento, devido ao aumento da compressão do metano com o 

aumento da vazão de alimentação. Nota-se, do ponto de vista experimental, a 

possibilidade de admitir que as moléculas do gás retidas nos microporos não 

sensibilizem o transdutor de pressão, sendo então consideradas estocadas no adsorvente. 

 

 
FIGURA 3.13 – Quantidade de metano alimentada no cilindro de armazenamento com 

carvão ativado de acordo com a pressão de carga. 
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FIGURA 3.14 – Pressão de equilíbrio alcançada no final do ciclo de carga do metano 

no cilindro de armazenamento com carvão ativado. 
 

Portanto, uma menor pressão de equilíbrio significa que, apesar da mesma 

quantidade alimentada de metano no sistema, há um aumento da quantidade final 

armazenada no interior do adsorvente.  O efeito do aumento da compressão na redução 

da pressão de equilíbrio do sistema é mais pronunciado com o aumento da pressão de 

carga, de modo que para a pressão de carga de 10,1 bar, a diferença entre a pressão de 

equilíbrio atingida nas vazões de 1,137 NL/min e 9,097 NL/min é de 0,8 bar, enquanto 

para a pressão de carga de 65,2 bar, a diferença entre a pressão de equilíbrio atingida 

nas vazões de 1,137 NL/min e 9,097 NL/min é de 6,8 bar. 
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3.2.2. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO PROCESSO DE DESCARGA 

 

 As curvas experimentais para o ciclo de descarga do cilindro de armazenamento 

também foram agrupadas de acordo a vazão de descarga e a pressão inicial de carga. Os 

perfis de evolução da pressão e temperatura do sistema, para as seis pressões de carga 

utilizadas nas vazões de descarga de 1,137 NL/min e 9,097 NL/min, encontram-se 

representados nas Figuras 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18. No ANEXO IX encontram-se todos 

os perfis de pressão e temperatura para o conjunto de vazões de descarga praticadas. A 

linha tracejada em todos os gráficos do perfil da temperatura com o tempo indicam o 

limite mínimo de detecção da temperatura do sistema, que era de 273,15 K, o que 

restringiu a avaliação térmica experimental completa do ciclo de descarga de metano do 

cilindro de armazenamento. Durante os processos de descarga, a vazão de retirada de 

metano manteve-se no valor desejado até a pressão de cerca de 3,0 bar, para as vazões 

de 1,137 NL/min, 2,274 NL/min e 4,549 NL/min e 5,0 bar para as vazões de 6,823 

NL/min e 9,097 NL/min. Após atingir esses patamares de pressão, o controle da vazão 

do sistema pelo controlador e medidor de vazão não pode mais ser realizado, 

observando-se então uma diminuição gradual da vazão até se chegar ao valor de 

0,000 NL/min. 

Pode-se notar que para uma mesma vazão de descarga, os perfis transientes de 

temperatura são bastante influenciados pela pressão inicial de carga, de forma que 

apenas para a pressão de carga de 10,1 bar a temperatura mínima alcançada pelo 

processo ficou acima de 273,15K. 

Para a vazão de descarga de 1,137 NL/min, a influência da pressão inicial de 

carga sobre os perfis de temperatura é muito grande, devido ao baixo valor da 

velocidade de retirada do metano do reservatório. Por outro lado, quando se aplica a 
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vazão de descarga de 9,097 NL/min a queda de temperatura do processo é muito rápida 

e praticamente independente da pressão de carga.  

 

 
FIGURA 3.15 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Vazão de descarga = 1,137 NL/min. 

 
 

 
FIGURA 3.16 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Vazão de descarga = 1,137 NL/min. 
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FIGURA 3.17 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Vazão de descarga = 9,097 NL/min. 

 
 

 
FIGURA 3.18 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Vazão de descarga = 9,097 NL/min. 
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Nas curvas das Figuras 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22 encontram-se as evoluções da 

pressão e temperatura para as pressões inicias de carga de 10,1 bar e 65,2 bar, nas cinco 

vazões de descarga avaliadas. Nas Figuras 3.23 e 3.24 estão assinaladas as curvas 

experimentais de descarga para o cilindro sem carvão ativado. No ANEXO X 

encontram-se todos conjuntos de evoluções da pressão e temperatura para todas as 

pressões iniciais de carga praticadas. Para o processo de descarga de metano do cilindro 

não contendo carvão ativado, a queda de temperatura é bem menor que no processo 

dessortivo de metano no cilindro contendo o carvão ativado. 

É possível constatar que para as duas maiores vazões de descarga utilizadas, 

6,823 NL/min e 9,097 NL/min, o comportamento da pressão e temperatura do sistema é 

bastante semelhante ao que acontece para o processo de carga. 
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FIGURA 3.19 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão inicial de carga = 
10,1 bar. 

 

 
FIGURA 3.20 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de descarga do 
metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão inicial de carga = 

10,1 bar. 
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FIGURA 3.21 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  
Pressão inicial de carga = 65,2 bar. 

 

 
FIGURA 3.22 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de descarga do 

metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado. 
Pressão inicial de carga = 65,2 bar. 
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FIGURA 3.23 – Evolução da pressão no processo não-isotérmico de descarga do 
metano no cilindro de armazenamento sem carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 70,0 bar. 
 

 
FIGURA 3.24 – Evolução da temperatura no processo não-isotérmico de carga do 

metano no cilindro de armazenamento sem carvão ativado.  
Pressão inicial de carga = 70,0 bar. 
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3.3. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO VOLUME DISPONÍVEL PARA A 

FASE GASOSA NO SISTEMA ADSORTIVO 

 

 Os resultados das corridas experimentais de carga do sistema de armazenamento 

com o hélio sob condições isotérmicas, visando à determinação do volume disponível 

para a ocupação pelo adsorvato, encontram-se retratados na Figura 3.25, em termos da 

evolução da pressão com o tempo. As mesmas cinco vazões de alimentação empregadas 

para o estudo do carregamento adsortivo com o metano foram objeto da presente 

avaliação. 

 

 
FIGURA 3.25 – Evolução da pressão no processo isotérmico de carga do hélio no 

cilindro de armazenamento com carvão ativado. Pressão de carga = 40,0 bar. 
 

 Através desses experimentos e da análise textural da amostra de carvão ativado 

foi possível determinar o volume disponível para a ocupação pela fase gasosa, de acordo 
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com o procedimento de cálculo descrito no Capítulo 2. Os resultados experimentais 

encontrados para o volume injetado de hélio em função da vazão podem ser visto na 

Figura 3.26, onde se nota que a quantidade de hélio injetada vai aumentando com o 

aumento da vazão de alimentação até chegar a um valor máximo na vazão de 

6,823 NL/min, havendo depois uma pequena queda da quantidade alimentada 

para a vazão de 9,097 NL/min, ocasionada provavelmente por fatores 

experimentais. O aumento da quantidade de hélio alimentada para se atingir a mesma 

pressão de equilíbrio de 40,0 bar com o aumento da vazão pode ser devido ao fato de 

que para uma maior velocidade de compressão, as moléculas do gás hélio possam então 

acessar e preencher todos aqueles microporos que não eram acessíveis a velocidades de 

compressão mais baixas. 

 

 
 

FIGURA 3.26 – Quantidade de hélio alimentada no cilindro de armazenamento com 
carvão ativado em função da vazão de alimentação. Pressão de carga = 40,0 bar. 
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3.4. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO 

 

 Na seqüência das etapas de operação de carga e adsorção do metano no 

reservatório contendo carvão ativado foram atingidos estados de equilíbrio entre o 

metano na fase gasosa e aquele adsorvido sobre o carvão ativado. Os resultados 

experimentais foram expressos em termos da pressão de equilíbrio do metano da fase 

gasosa em contato com o metano na fase adsorvida. Ensaios adicionais realizados com o 

hélio para a quantificação do volume acessível da fase gasosa permitiram determinar as 

quantidades absolutas adsorvidas em equilíbrio de metano no carvão ativado, em termos 

mássicos. As isotermas de equilíbrio foram construídas para representação das 

cinco vazões de alimentação utilizadas (1,137 NL/min, 2,274 NL/min, 4,549 

NL/min, 6,823 NL/min e 9,097 NL/min), considerando as condições estabelecidas à 

temperatura ambiente (297,65 K). As pressões de equilíbrio para cada um dos 

experimentos podem ser identificadas na Figura 3.14. Para o cálculo das capacidades 

adsortivas (  no equilíbrio, foram empregadas as Equações (2.18) e (2.19). )4

*
CHq

 As isotermas de equilíbrio de adsorção do metano na amostra de carvão ativado 

empregada, para as cinco vazões de alimentação, podem ser identificadas na Figura 

3.27, onde se pode observar que elas pertencem à classe de isotermas do tipo I, segundo 

a classificação de Brunauer (RUTHVEN, 1984), característico de materiais adsorventes 

microporosos, como o carvão ativado. Através das correções realizadas no pelas 

Equações (2.12) a (2.19), é possível verificar que as quantidades adsorvidas de metano 

praticamente são independentes da vazão empregada. A quantidade adsorvida é função 

apenas da temperatura e da pressão de equilíbrio do sistema. As pequenas variações 

encontradas para os valores da quantidade adsorvida em função da pressão de 
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equilíbrio, de acordo com a representação da Figura 3.27, podem ter ocorrido devido às 

correções estabelecidas quando das suas quantificações, as quais consideraram o efeito 

da vazão de alimentação, sobre a quantidade armazenada de metano por compressão nos 

microporos. 

 

  
 

FIGURA 3.27 – Isoterma de adsorção do metano no carvão ativado, para T = 297,65 K.
 

Através dos dados da adsorção absoluta do metano no carvão ativado, aplicou-se 

o modelo de Langmuir-Freundlich segundo a Equação (3.1), para representação do 

conjunto dos dados de equilíbrio quantidade adsorvida em função da pressão. 

4, 4 4

4

4 4

*

1
SAT

d
CH CH CH

CH d
CH CH

q K P
q

K P
=

+
 (3.1)
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A Tabela 3.2 ilustra os valores encontrados para o parâmetro da isoterma de 

Langmuir-Freundlich , da capacidade adsortiva na saturação  e do 

expoente relativo a heterogeneidade do adsorvente 

( 4CHK ) )( 4,SATCHq

( )d . 

 

TABELA 3.2 – Capacidade adsortiva do metano em carvão ativado, parâmetro da 

isoterma de Langmuir-Freundlich e expoente da equação, para T = 297,65 K. 

Parâmetro Valor 

4,SATCHq  1,31⋅10-1 kg/kg 

4CHK  1,63⋅10-2 bar-1 

d  1,25 

 

3.5. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE EMPACOTAMENTO E 

DIÂMETRO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DO LEITO ADSORVENTE 

 

O valor da densidade de empacotamento ( empρ ) da amostra de carvão ativado, 

segundo a metodologia apresentada no Capítulo 2, foi de 308,64 kg/m3. 

O cálculo do diâmetro médio das partículas do leito de carvão ativado foi 

realizado mediante a definição do diâmetro médio da superfície-volume (MCCABE et 

al., 2001), cuja descrição encontra-se no ANEXO XI, junto com os valores encontrados 

da análise granulométrica para a amostra de carvão ativado. Segundo este 

procedimento, o diâmetro médio das partículas é de 6,83⋅10-1 mm. 
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3.6. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 

ARMAZENAMENTO 

 

 A capacidade volumétrica de armazenamento é um dos principais fatores na 

comparação da eficiência de um sistema de armazenamento de gás natural por adsorção. 

A determinação da capacidade volumétrica de armazenamento através da metodologia 

aplicada no Capítulo 2 leva em conta o cálculo da eficiência de armazenamento do 

sistema no que se refere a estocagem por compressão ( )ARMε , que é avaliado de acordo 

com a Equação (2.24), cujos valores para cada vazão empregada encontram-se na 

Tabela 3.3. 

 

TABELA 3.3 – Eficiência de armazenamento do metano em reservatório com carvão 

ativado para as diversas vazões de carga empregadas. 

Vazão (NL/min) ×100εΑRΜ  (%) 

1,137 46,1 

2,274 58,0 

4,549 65,7 

6,823 68,7 

9,097 67,5 

 

 Com base na Equação (2.23) foi realizado o cálculo da capacidade volumétrica 

de armazenamento nas cinco vazões empregadas para as pressões de equilíbrio 

experimentais, cujos resultados encontram-se na Figura 3.28.  
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FIGURA 3.28 – Capacidade volumétrica de armazenamento do metano no cilindro de 

armazenamento com carvão ativado, para T = 297,65 K. 
 

Analisando a Figura 3.28 pode-se observar que o aumento da vazão de 

alimentação do reservatório provoca um ligeiro aumento do volume armazenado de 

metano, devido a uma maior compressão deste nos espaços destinados ao 

armazenamento. Entretanto, o aumento do volume armazenado no sistema praticamente 

não sofre alteração a partir da vazão de 4,549 NL/min, ou seja, a partir desta vazão 

aumentos posteriores da velocidade de compressão não trarão benefícios com relação ao 

armazenamento total de metano no sistema.  

Para a aplicação comercial do sistema de armazenamento descrito neste trabalho, 

as condições operacionais recomendadas para a carga do sistema de armazenamento 

seriam para o uso de uma vazão intermediária, como o valor usado de 6,823 NL/min, 

pois com essa vazão é possível conseguir um tempo de carga pequeno (3 minutos e 20 

segundos) para uma pressão de carga de 45,2 bar, que resultaria em uma pressão de 
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equilíbrio de 34,4 bar, com uma alta capacidade volumétrica de armazenamento de 

cerca de 55,93 V/V. 

Para a etapa de descarga, a indicação seria o uso de uma baixa vazão, que neste 

estudo foi de 1,137 NL/min, tentando minimizar os efeitos térmicos decorrentes do 

processo endotérmico de descarga (MOTA et al., 1995; CHANG & TALU, 1996; 

BILOÉ et al., 2001; YANG et al., 2005). Considerando a vazão de descarga de 

1,137 NL/min, e assumindo uma retenção de metano de cerca de 20% na pressão 

de esgotamento empregada (1,1 bar absoluto), a disponibilidade de metano seria de 

44,74 V/V para a pressão de carga de 45,2 bar. 

A Figura 3.29 traz reunidas as capacidades volumétricas de armazenamento do 

GNA e GNC, para efeito de comparação do desempenho do sistema de armazenamento 

para o processo de carga, empregando a amostra de carvão ativado sob as condições 

ótimas delineadas nos parágrafos anteriores.  

 
 

 
FIGURA 3.29 – Comparação da capacidade volumétrica de armazenamento do metano para 

os sistemas de GNA, a uma vazão de carga de 6,823 NL/min e GNC, para T = 297,65 K. 
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De acordo com a Figura 3.29 verifica-se que o desempenho de armazenamento 

do carvão ativado empregado na unidade semipiloto para a vazão recomendada ainda 

não é significante, devido principalmente à baixa densidade de empacotamento do 

carvão ativado, ao tamanho médio de poros na faixa da mesoporosidade, não muito 

adequado para a adsorção de metano, e também aos efeitos térmicos decorrentes do 

rápido processo de carga do cilindro de armazenamento. Também é possível constatar 

que o sistema de armazenamento por GNA estudado só é competitivo com o sistema de 

GNC até uma faixa de pressão de cerca de 120 bar, onde a partir desse valor, devido ao 

comportamento da isoterma de adsorção, a capacidade volumétrica de armazenamento 

para o GNA encontra-se abaixo do sistema por compressão, e essa capacidade vai 

chegando a um patamar à medida que a pressão aumenta, enquanto que para o GNC 

essa patamar só é alcançado para pressões bem maiores. A linha tracejada na horizontal 

representa o limite de pressão de 200 bar aplicado para o GNC. 

Defini-se neste trabalho, para efeitos de comparação de desempenho de sistemas 

de armazenamento por GNA, a razão entre a vazão de descarga nas CNTP e o volume 

do reservatório de armazenamento, designada como ξ , por expressar os efeitos 

térmicos decorrentes da descarga comparados as dimensões do cilindro de 

armazenamento. Valores da disponibilidade volumétrica de metano puro e da relação ξ  

determinados neste trabalho, podem ser comparados aos valores encontrados na 

literatura através da Tabela 3.4, para a pressão inicial de descarga de 35,0 bar. 

 



Capítulo 3 – Resultados e Discussão 

 
81

TABELA 3.4 – Comparativo da disponibilidade e relação ξ  para o metano puro, para 

uma pressão inicial de descarga de 35 bar. 

Referência ξ  (min-1) Disponibilidade (V/V) 

VASILIEV et al. (2000) 0,58 150,00 

BILOÉ et al. (2001) 2,50 94,00 

BILOÉ et al. (2001) 5,00 71,00 

PUPIER et al. (2005) 0,50 90,00 

Este trabalho 2,21 44,74 

 

 Quanto maior for a disponibilidade (V/V) de um sistema de armazenamento de 

GNA, maior será sua eficiência e desempenho. A relação vazão de descarga nas 

CNTP/volume do reservatório ( )ξ  fornece uma indicação prática das condições 

operacionais durante a descarga, de forma que quanto maior for essa relação, maior 

serão os efeitos térmicos durante a descarga, possibilitando assim uma menor eficiência 

do sistema, aumentando a retenção de gás no reservatório na pressão de esgotamento. O 

impacto da relação ξ  também é decorrente das propriedades do carvão ativado, como 

sua capacidade calorífica e condutividade térmica, bem como pela presença de 

dispositivos para melhorar a transferência de calor externa/interna ao reservatório. 

Através da inspeção dos valores da Tabela 3.4, pode-se verificar que a maior 

disponibilidade encontrada para o metano foi de 150,00 V/V, por VASILIEV et al. 

(2000), para a relação ξ  de 0,58, empregando fibra de carvão ativado. O valor da 

disponibilidade de 94,00 V/V encontrado por BILOÉ et al. (2001) para ξ  igual a 2,50 

foi realizado sob resfriamento externo do reservatório de armazenamento com água e o 

valor de 71,00 V/V, para ξ  igual a 5,00 foi executado para o sistema resfriado por ar. 

No presente trabalho, a baixa disponibilidade obtida, cerca de 44,74 V/V, deve-se, além 
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dos motivos descritos nos parágrafos anteriores, de se utilizar uma alta relação ξ , 2,21, 

para um sistema empregando carvão ativado granulado e sem sistema de aquecimento 

durante a descarga. 

 

3.7. MODELAGEM FENOMENOLÓGICA DO PROCESSO ADSORTIVO DE 

CARGA E DESCARGA NÃO-ISOTÉRMICO 

 

 Prevendo-se a representação do processo adsortivo avaliado experimentalmente, 

efetuam-se os balanços de massa e energia transientes para o processo de carregamento 

de gás natural, considerado neste trabalho como constituído de metano puro, no cilindro 

de estocagem contendo o carvão ativado. Procede-se à análise de um elemento de 

volume de controle infinitesimal do sistema em coordenadas cilíndricas, segundo 

DELAHAYE et al. (2001), cujo esquema está representado pela Figura 3.30: 

 

FIGURA 3.30 – Elemento de volume do leito de carvão ativado em coordenadas 
cilíndricas. 
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 Realizam-se os balanços de massa e energia para os processos carga (Etapa A) e 

descarga (Etapa B) do cilindro de armazenamento: 

– Etapa (A): Corresponde ao processo de carregamento propriamente dito, que se 

inicia com a alimentação de metano no cilindro de armazenamento, com pressão 

manométrica igual a 0,1 bar e à temperatura ambiente até o momento em que se atinge a 

pressão máxima de carga determinada, quando então é cessada a alimentação do 

metano. Nessa etapa ocorrem simultaneamente os processos de compressão do metano 

nos espaços vazios do sistema e o processo de adsorção na superfície do carvão; 

– Etapa (B): Esta etapa corresponde à descarga de metano do cilindro de 

armazenamento, após atingir-se o equilíbrio, identificado segundo as constâncias da 

pressão e temperatura do sistema, até a pressão manométrica final igual a 0,1 bar. 

Para o desenvolvimento das equações representativas durante os processos de 

carga e descarga do cilindro de armazenamento, são consideradas as seguintes 

simplificações: 

– não ocorrência de variação da densidade do metano com a posição radial ou axial, 

ou seja, não há gradientes de pressão, de tal forma que a pressão é uniforme no 

reservatório de armazenamento; 

– estabelece-se um equilíbrio instantâneo linear entre o metano adsorvido e o metano 

na fase gasosa não adsorvido; 

– o fluxo molar de alimentação do cilindro é constante; 

– o calor de adsorção é constante; 

– desconsideraram-se os efeitos da convecção interna;  

– processo de carga e descarga é considerado adiabático. 

 

 



Capítulo 3 – Resultados e Discussão 

 
84

3.7.1. MODELAGEM DA ETAPA DE CARGA DO SISTEMA 

 

 Os balanços mássico e energético no volume de controle esquematizado na 

Figura 3.30 podem ser equacionados da seguinte maneira (DELAHAYE et al., 2001): 

4 4 4

4

1CH CH CH CHr
z CH c

qDD u r
z z r r r t

ρ ρ ρ ερ ρ
ε

′ ′ ′∂ ∂ ∂   ∂ ∂ − ′− + = +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    
4

t
∂

 (3.2)

 

4 4

4

4 4 4

4

1 1

z r
CH CH

CH
CH CH c c CH c ads

CH

T TuCp T r
z z r r r

qRTCp T Cp T H
t M

λ λρ
ε ε

ε ερ ρ ρ ρ
ε ε

∂ ∂ ∂ ∂   ′− + =  ∂ ∂ ∂ ∂  
  ∂∂ − −   ′ ′+ − − ∆     ∂ ∂     t

 (3.3)

 

em que z é a posição axial, r a posição radial, 
4CHρ′  a massa específica do metano, cρ  a 

densidade volumétrica do carvão ativado, ε  a porosidade do leito,  a capacidade 

adsortiva,  o coeficiente de difusão axial,  o coeficiente de difusão radial, u a 

velocidade intersticial do metano no leito, T a temperatura, 

q

zD rD

zλ  a condutividade térmica 

axial do carvão ativado, a capacidade calorífica do metano, Cp  a capacidade 

calorífica do carvão e ∆  o valor absoluto do calor de adsorção. 

4CHCp

ads

c

H

Mediante as simplificações consideradas e introduzindo o conceito do fluxo 

molar da fase gasosa na entrada do cilindro de armazenamento segundo CHANG & 

TALU (1996), as Equações (3.2) e (3.3) são reescritas das seguintes formas: 

4 4 4 1CH CH CH CH
c

M f d dq
L dt

4

dt
ρ ε ρ

ε

′ − = +  
 

 (3.4)
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( )4 4

4

4

4 4 4

4

1 1

CH CH
CH amb

CH
CH CH c c CH c ads

CH

M f
Cp T T

L
dqd RTCp T Cp T H

dt M dt
ε ερ ρ ρ ρ

ε ε

− =

 − −   ′ ′+ − − ∆         

 (3.5)

 

nas quais 
4CHf  é o fluxo molar do metano na entrada no reservatório e L seu 

comprimento. 

 Considerando o metano como sendo um gás ideal, é possível escrever: 

4 4

4

CH CH
CH

M P
RT

ρ′ =  (3.6)

 

 Fazendo a substituição da massa específica do metano nas Equações (3.4) e (3.5) 

tem-se: 

4 4 4 4 1CH CH CH CH CH
c

M f M P dqd
L R dt T

ε ρ
ε

  − = +   
  

4

dt
 (3.7)

 

( )4 4

4

4 4 4

4 4

1 1

CH CH
CH amb

CH CH CH
CH c c CH c ads

M f
Cp T T

L
M P dqd Cp Cp T P H

dt R dt
ε ερ ρ

ε ε

− =

 − −   + − − ∆    
    

 (3.8)

 

Considerando então a variação de temperatura com o tempo no processo não-

isotérmico de carga, a Equação (3.7) toma a seguinte forma: 

4 4 4 4 4

2
1 1CH CH CH CH CH CH

c
M f M dP P dqdT

L R T dt dtT
ε ρ

ε
  − = − +   

  
4

dt
 (3.9)

 

Isolando 4CHdP
dt

 da Equação (3.9) obtém-se a expressão final para a variação de 

pressão dentro do cilindro de armazenamento durante o processo de carga com o tempo: 
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4 4 4 4 4 4

4

2
1CH CH CH CH CH CH

c
CH

dP M f M P dqdT RT
dt L R dt dt MT

ε ρ
ε

       −  = + −                    
 (3.10)

 

Agrupando-se os termos comuns da Equação (3.8), é possível obter a expressão 

final para a variação de temperatura dentro do cilindro de armazenamento com o tempo: 

( )4 4 4

4

4 4 4

1

11

CH CH CH
CH amb c ads

CH CH CH
c c

M f dqdT Cp T T H
dt L dt

Cp M dP
Cp

R dt

ε ρ
ε

ε ρ
ε

  −  = − + ∆   
   

  −  −    
   


−
  (3.11)

  

O fluxo molar relaciona-se com a vazão molar Q  do metano através da 

seguinte expressão: 

4CH

4

4 2
CH

CH
i

Q
f

Rπ
=  (3.12)

 

em que iR  é o raio interno do cilindro. 

 Por sua vez, a vazão molar do metano ( )4CHQ  pode ser encontrada mediante a 

vazão volumétrica imposta pelo medidor e controlador de vazão: 

4

4 322,415 10
CH

CH
v fator

Q −=
⋅

 (3.13)

 

na qual 22,415⋅10-3 m3/mol é o volume molar nas CNTP e  é a vazão volumétrica 

nas condições de calibração do medidor de vazão (1atm e 294,25 K), que deve ser 

corrigida para as condições normais pelo seguinte fator de temperatura: 

4CHv

273,15
294,25

fator =  (3.14)
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 A taxa de adsorção empregada para representação do processo adsortivo foi a da 

Força Motriz Linear (RUTHVEN, 1984): 

( )( )4

4 4

*CH
CH CH

dq
k T q q

dt
= −  (3.15)

 

na qual  é o coeficiente global efetivo de transferência de massa, que é função da 

temperatura, e  a quantidade adsorvida de metano no equilíbrio, que pode ser 

representada pelo modelo de Langmuir-Freundlich: 

( )k T

4

*
CHq

( )
( )

4, 4 4

4

4 4

*

1
SAT

d
CH CH CH

CH d
CH CH

q K T P
q

K T P
=

+
 (3.16)

 

 Os valores de  e ( )k T ( )
4CHK T  são representados em função da temperatura do 

sistema através das relações de Arrhenius e Van’t Hoff, respectivamente: 

( )
4

0
sor CHE M
RTk T k e

− 
 
 =  (3.17)

 

( )
4

4 4

0
ads CHH M
RT

CH CHK T K e
∆ 

− 
 =  (3.18)

 

As condições iniciais relativas às equações do modelo são: 

( ) ( ) ( )
4,1 ,1 ,10    ; 0    ; 0ini ini CH iniP P T T q q= = =  (3.19)

 

Para resolução das equações diferenciais do modelo cinético não-isotérmico 

proposto pelas Equações (3.10), (3.11) e (3.15), sujeito às condições iniciais da Equação 

(3.19), foi utilizado o método numérico de Fehlberg de Runge-Kutta de 4ª ordem do 

software Maple 9.5® da Waterloo Maple Inc, cuja solução gerou os perfis de pressão, 
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temperatura e quantidade adsorvida com o tempo. O algoritmo de resolução encontra-se 

no ANEXO XII.  

A simulação levou cerca de 11 segundos para a vazão de 1,137 NL/min em um 

computador Dell® OptiPlex® GX260 com processador Intel® Celeron® de 2,20 GHz de 

clock e memória RAM de 128 MB. 

 

3.7.2. MODELAGEM DA ETAPA DE DESCARGA DO SISTEMA 

 

 Para o processo de descarga do metano do cilindro de armazenamento, as 

equações para a variação da pressão, temperatura e quantidade adsorvida com o tempo 

tomam as seguintes formas: 

4 4 4 4 4 4

4
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1CH CH CH CH CH CH

c
CH
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  (3.21)

 

( )( )4

4 4

*CH
CH CH

dq
k T q q

dt
= −  (3.15)

 

( ) ( ) ( )
4,2 ,2 ,20    ; 0    ; 0ini ini CH iniP P T T q q= = =  (3.22)

  

A resolução do sistema composto pelas Equações (3.20), (3.21), (3.14) e (3.22) 

foi realizado de forma similar ao descrito anteriormente para o processo de carga. 
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3.7.3. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL DO MODELO 

 

 Os resultados das simulações realizadas para os perfis de pressão e temperatura 

nas etapas de carga e de descarga de metano do cilindro de armazenamento, 

estabelecidas de acordo com a resolução do sistema de equações diferenciais 

simultâneas envolvendo a pressão, temperatura e quantidade adsorvida com o tempo, 

são apresentados nas Figuras 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34, para uma pressão inicial de carga 

de 35,2 bar e nas vazões experimentais de 1,137 NL/min e 9,097 NL/min, evidenciando 

validações do modelo proposto. No ANEXO XIII encontram-se os perfis experimentais 

e teóricos da pressão e temperatura para todas as vazões de alimentação praticadas. 

 Os parâmetros utilizados para o ajuste do modelo cinético proposto têm seus 

valores apresentados na Tabela 3.5, avaliados nas condições operacionais praticadas. 
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TABELA 3.5 – Parâmetros finais utilizados para o ajuste do modelo cinético não-

isotérmico de carga e descarga do metano no sistema de armazenamento. 

Parâmetro Valor 

R  8,314 J⋅mol-1⋅K-1 
†

ambT  297,65 K 
†ε  6,87⋅10-1 

†
iR  2,30⋅10-2 m 

† L  3,05⋅10-1 m 

4

*
CHCp  2450,00 J⋅kg-1⋅K-1 

†
cρ  308,64 kg/m3 

†
cCp  1280,00 J⋅kg-1⋅K-1 

†† 0k  6,95⋅10-1 s-1 

4

† 0
CHK  1,26⋅10-4 bar-1 

4,

†
SATCHq  1,31⋅10-1 kg/kg 

††
sorE  5,20⋅105 J/kg 

††
adsH∆  7,50⋅105 J/kg 

4

†
CHv  1,225-9,800 L/min  

 
*   BASUMATARY et al., (2005). 
†   Valores experimentais. 
†† Valores ajustados pelo modelo. 
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FIGURA 3.31 – Evoluções da pressão experimentais e previstas para o processo não-
isotérmico de carga e descarga do metano no cilindro de armazenamento com carvão 

ativado. Vazão = 1,137 NL/min. 
 

 
 

 
FIGURA 3.32 – Evoluções da temperatura experimentais e previstas para o processo 

não-isotérmico de carga e descarga do metano no cilindro de armazenamento com 
carvão ativado. Vazão = 1,137 NL/min. 
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FIGURA 3.33 – Evoluções da pressão experimentais e previstas para o processo não-
isotérmico de carga e descarga do metano no cilindro de armazenamento com carvão 

ativado. Vazão = 9,097 NL/min. 
 

 
 

 
FIGURA 3.34 – Evoluções da temperatura experimentais e previstas para o processo 

não-isotérmico de carga e descarga do metano no cilindro de armazenamento com 
ativado. Vazão = 9,097 NL/min. 
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Os valores encontrados, segundo o ajuste do modelo cinético proposto, de 

5,2⋅105 J/kg (8342,36 J/mol) para sorE  e 7,50⋅105 J/kg (12032,25 J/mol) para  são 

típicos do processo físico de adsorção. PRASETYO & DO (1998) reportaram o valor de 

adsH∆

sorE  para a adsorção de metano em uma amostra comercial de carvão ativado de 2,8 

kcal/mol (11715,20 J/mol). Os valores de adsH∆  experimentais encontrados por 

ARAÚJO (2004) para adsorção de metano em diferentes amostras de carvão ativado 

foram da ordem de grandeza de 14630,00 J/mol e 15810,00 J/mol. Segundo o trabalho 

de OLIVEIRA (2004), o valor encontrado, via simulação dos seus dados experimentais 

para o processo transiente de carga de metano em reservatório contendo carvão ativado, 

para sorE  foi de 9969,00 J/mol e o valor obtido para adsH∆  foi de 13496,60 J/mol. 

A adequação entre os valores experimentais e calculados a partir do modelo para 

a pressão do sistema foi considerada satisfatória em todas as condições de operação para 

o processo de carga. O valor da pressão no sistema é praticamente independente da 

posição da leitura, sendo esta simplificação assumida também no modelo. Entretanto, 

ocorre uma defasagem temporal entre os valores experimentais da temperatura e aqueles 

previstos pelo modelo, após um certo tempo de operação (cerca de 9 min, Figura 3.32) 

com o prosseguimento do processo de carga e descarga para a menor vazão empregada 

(1,137 NL/min). À medida que se aumenta o valor da vazão, as previsões do modelo 

vão se assemelhando ao comportamento experimental. Tais acontecimentos 

provavelmente ocorrem devido a dois fatores: o primeiro é o posicionamento da 

aquisição da temperatura na montagem experimental, que é realizada em um único 

ponto na posição central do cilindro, enquanto que no modelo assumiu-se que a 

temperatura era independente da posição de medida no interior do cilindro; o segundo 

fato pode estar associado à consideração adiabática do processo, pois, conforme foi 
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verificado nas seções anteriores, para uma baixa vazão de alimentação a troca de calor 

do sistema para as vizinhanças favorece a dissipação da energia de adsorção e o calor de 

compressão, sendo então a elevação de temperatura no modelo justificada para a 

vazão de 1,137 NL/min. O aumento da velocidade de alimentação proporciona 

um acúmulo maior de energia no sistema, que não é dissipada de forma tão eficaz 

quanto nas vazões mais baixas, aproximando-se então de um sistema adiabático, o que 

acaba refletindo num melhor ajuste do modelo para a temperatura, tanto na carga quanto 

na descarga. 
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3.8. CURVAS DA DTR EXPERIMENTAIS DO PROCESSO DINÂMICO DE 

INTERAÇÃO METANO-CARVÃO ATIVADO 

 

 Os experimentos dinâmicos foram realizados para as pressões do sistema 

de 30,0 bar e 45,0 bar, à temperatura de 297,65 K, através da operação em forma 

de degrau negativo de concentração de metano como traçador diluído em hélio, 

conforme descrito no Capítulo 2. Os perfis experimentais dinâmicos da concentração 

normalizada do metano ( ) ( ){ }0C t C t na entrada e saída do leito fixo, constituído do 

cilindro de armazenamento preenchido com as partículas de carvão ativado, para a 

pressão de 30,0 bar e temperatura de 297,65 K encontram-se nas Figuras 3.35, 3.36 e 

3.37 e para a pressão de 45,0 bar, à mesma temperatura, apresentam-se nas Figuras 3.38, 

3.39 e 3.40. Para efeitos de comparação, as curvas experimentais dos perfis dinâmicos 

de concentração encontram-se reunidas segundo cada pressão praticada (Figuras 3.41 e 

3.42), onde é possível verificar-se a influência da pressão sobre o comportamento 

dinâmico através da percolação do metano no leito fixo poroso de carvão ativado. 
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FIGURA 3.35 – Perfis dinâmicos de concentração do metano  

no leito fixo de carvão ativado.  P = 30,0 bar; Vazão = 0,989 NL/min. 
 

 

 
FIGURA 3.36 – Perfis dinâmicos de concentração do metano 

no leito fixo de carvão ativado.  P = 30,0 bar; Vazão = 1,216 NL/min. 
 

 

 
FIGURA 3.37 – Perfis dinâmicos de concentração do metano  

no leito fixo de carvão ativado.  P = 30,0 bar; Vazão = 1,817 NL/min. 
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FIGURA 3.38 – Perfis dinâmicos de concentração do metano  

no leito fixo de carvão ativado.  P = 45,0 bar; Vazão = 0,989 NL/min. 
 

 

 
FIGURA 3.39 – Perfis dinâmicos de concentração do metano 

no leito fixo de carvão ativado.  P = 45,0 bar; Vazão = 1,281 NL/min. 
 

 

 
FIGURA 3.40 – Perfis dinâmicos de concentração do metano  

no leito fixo de carvão ativado.  P = 45,0 bar; Vazão = 1,629 NL/min. 
 



Capítulo 3 – Resultados e Discussão 

 
98

 

 
FIGURA 3.41 – Perfis dinâmicos de concentração do metano no leito fixo de carvão 

ativado.  P = 30,0 bar. E – Entrada do sistema; S – Saída do sistema. 
 

 

 
FIGURA 3.42 – Perfis dinâmicos de concentração do metano no leito fixo de carvão 

ativado.  P = 45,0 bar. E – Entrada do sistema; S – Saída do sistema. 

E S S S 

E S S S 
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Mediante o exame das Figuras 3.41 e 3.42 pode-se observar que os perfis 

experimentais da concentração normalizada do metano na entrada do leito são 

praticamente independentes da vazão do sistema e da pressão de estudo, pois a análise 

na entrada do sistema retrata a concentração da mistura gasosa metano/hélio presente no 

cilindro de alimentação. Para as concentrações normalizadas do metano na saída do 

leito verifica-se a influência da vazão para ambas as pressões da seguinte maneira: à 

medida que se aumenta a vazão do sistema ocorre a diminuição do tempo espacial, ou 

seja, fazendo com que as moléculas do metano sejam retiradas do leito fixo mais 

rapidamente, de modo que ( ) ( ){ }0C t C t  alcance seu valor mínimo também de forma 

mais rápida. A influência da pressão sobre os perfis experimentais de ( ) ( ){ }0C t C t , 

para uma mesma vazão, pode ser compreendida como segue: uma maior pressão 

significa maior concentração do metano adsorvido no leito fixo, de maneira que a 

concentração normalizada leve mais tempo para atingir seu valor mínimo. 

 

3.9. MODELAGEM DINÂMICA DO PROCESSO DE INTERAÇÃO GÁS-

SÓLIDO EM ADSORVEDOR DE LEITO FIXO 

 

O escoamento da fase fluida composta pela mistura metano/hélio nos interstícios 

do leito fixo das partículas de carvão ativado é praticamente independente da adsorção 

transiente do metano, devido à baixa concentração deste na mistura gasosa. Dessa 

forma, pode-se determinar as características do escoamento em função apenas do 

modelo aplicado para a designação do processo dinâmico. 
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De uma maneira geral, os modelos aplicados para a representação de um sistema 

dinâmico podem ser enquadrados nos dois tipos principais seguintes (CAMPOS DA 

SILVA, 1994): 

– modelo contínuo do tipo pistão com dispersão axial heterogêneo (PDAH); 

– modelo dos misturadores em série com interação fluido-sólido com transferência de 

massa (MSI). 

No presente trabalho partiu-se da aplicação do modelo proposto por VAN 

DEEMTER et al. (1956), mais abrangente, que leva em consideração a dispersão axial, 

os efeitos de transferência de massa e de interação fluido-sólido, para a descrição dos 

fenômenos da cromatografia linear de partição sob condições isotérmicas. Uma 

representação esquemática do sistema modelado está na Figura 3.43. 

∆z 

Fração  
ocupada  
pela fase  

sólida 

z 
Fração 

ocupada  
pela fase 
gasosa 

FIGURA 3.43 – Representaç
Dispersão 
axial 
ão esqu
DEE
Convecção
 
emática 

MTER e
 

Transferência 
de massa 
do sistema cromatográfico contínuo (VAN 
t al., 1956). 
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Os balanços mássicos sobre o sistema representado na Figura 3.43 para o 

metano, presente na fase gasosa em escoamento, e entre a fase fluida externa próxima à 

partícula e no interior do sólido conduziram as equações diferenciais para a fase gasosa 

e para a fase sólida, as quais associadas aos momentos estatísticos permitem expressar a 

equação de Van Deemter na seguinte forma: 

( ) ( )
2

2 2
2 22 1

11
e m

r
t rr c

D kt
Pe k tt L k

σ    ′
= + +      ′′ ++   

t

t

 (3.23)

 

Desta mesma formulação, o primeiro momento da DTR pode ser expresso pela 

equação abaixo: 

( ) 01rt k′= +  (3.24)
 

nas quais são consideras as seguintes relações: 

c pL D≈ m  (3.25)
 

1
kεα

ε
  ′=  − 

 (3.26)

 

c
m

m

Lk
t
α

=  (3.27)

 

em que  é o comprimento característico da partícula de carvão ativado, considerada 

esférica, 

cL

α  o coeficiente de partição que relaciona a concentração na superfície da 

partícula com a concentração no seu interior,  k ′  o fator de capacidade,  o tempo 

característico de transferência de massa, e  o coeficiente global de transferência de 

massa. 

mt

mk
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 A constante de equilíbrio de adsorção do metano no carvão ativado pode ser 

determinada pela metodologia dinâmica pela seguinte expressão: 

4CH
c

K α β
ρ
−′ =  (3.28)

 

na qual  é a constante de equilíbrio de adsorção e 
4CHK ′ β  a porosidade interna da 

partícula. 

 

3.10. APLICAÇÃO DO MÉTODO DOS MOMENTOS COM CONFRONTAÇÃO 

DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS E AS ESTIMATIVAS DO MODELO 

 

 Para a aplicação do método dos momentos na análise das curvas experimentais 

da DTR do sistema, utilizou-se a técnica das duas medidas, que consiste basicamente 

em se medir os sinais transientes de saída e entrada do leito, ocasionada por uma 

determinada perturbação, seguido do cálculo dos momentos correspondentes de 1a 

ordem e 2a ordem. 

 Conforme descrito no Capítulo 2, a forma de perturbação de concentração 

escolhida para implementação no sistema foi do tipo degrau negativo, que é 

operacionalmente mais prática de efetivar-se e reproduzir-se que a perturbação tipo 

impulso. A estimação dos momentos experimentais de 1a ordem e 2a ordem proporciona 

a obtenção dos parâmetros intrínsecos do modelo dinâmico, através da confrontação 

com as expressões dos respectivos momentos teóricos.  

A aplicação da curva de Van Deemter simplificada, para o caso de sistemas 

operando a baixa vazão, ocorre quando o coeficiente de dispersão, definido pela 
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Equação (3.29), seja relativamente pequeno, isto é,  é relativamente grande, 

podendo-se então desprezar o termo independente da Equação (3.23). 

tPe

c
t

z

uLPe
E

=  (3.29)

 

 Assim, expressa-se o ajuste pelo método dos momentos de acordo com as 

seguintes equações em suas formas lineares: 

( ), 01r SISTt k t′= +  (3.30)
 

( ) ( )
2

2
,2

,

2 2
11

SIST e m
r SIST

r SIST c

D kt
t kL k
σ t′

= +
′′ ++

 (3.31)

 

Identificando-se os momentos estatísticos, baseados nas DTRs experimentais, 

tem-se, por meio da Equação (3.30), a obtenção do fator de capacidade de retenção ( )k ′  

e através da Equação (3.31),  é possível estimar o valor do coeficiente de difusão efetivo 

 e o tempo de transferência de massa ( eD ) ( )mt . No ANEXO XIV encontram-se os 

valores experimentais do tempo espacial, do tempo de residência e da variância 

reduzida do sistema, calculados com base nas Equações (2.36), (2.32) e (2.33), 

respectivamente, para cada uma das condições operacionais praticadas. 

Na Figura 3.44 está ilustrada a curva de Van Deemter, representada pela 

variância reduzida em função do inverso do tempo de residência, onde é possível 

verificar-se os regimes de operação praticados nas experiências dinâmicas, 

caracterizados por efeitos de transferência de massa. 
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FIGURA 3.44 – Curva de Van Deemter para as pressões de 30,0 bar e 45,0 bar. 

 

 Nota-se nos comportamentos representados, que à medida que aumenta a 

pressão no sistema, ocorre o aumento do tempo de residência, em decorrência da 

elevação da concentração do traçador metano adsorvido no leito. A representação 

mostrada resulta da aplicação da equação de Van Deemter, segundo a Equação (3.31), 

não incluindo o termo do coeficiente de dispersão, devido aos motivos já comentados. 

Nas Figuras 3.45 e 3.46 estão representados na forma linear, respectivamente, os 

tempos de residência em função do tempo espacial, e a relação entre a variância e o 

tempo de residência em função do quadrado do tempo de residência. 
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FIGURA 3.45 – Tempo de residência versus o tempo espacial para as pressões de 30,0 

bar e 45,0 bar. 
 
 

 

 
FIGURA 3.46 – Ajuste da curva de Van Deemter para as pressões de 30,0 bar e 45,0 bar. 
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Observa-se que com o decréscimo do tempo de residência ocorre a redução da 

variância reduzida do sistema para a pressão de 45,0 bar. Sob pressão de 30,0 bar, os 

resultados experimentais situam-se numa região da curva de Van Deemter sujeita a uma 

inflexão para a variância reduzida, conforme pode ser visto na Figura 3.44. Estes 

resultados indicam que, nestas condições o processo de interação metano-carvão ativado 

tende a ser controlado basicamente pela difusão nos poros do carvão ativado, e que à 

medida que se aumenta a pressão do sistema, o processo controlador da migração do 

metano da fase gasosa para o interior do carvão adsorvente vai dependendo cada vez 

mais desse mecanismo. 

As correlações lineares obtidas mediante a aplicação das Equações (3.30) e 

(3.31) aos dados experimentais revelaram ajustes razoáveis, conforme verificado pelas 

Figuras 3.44 e 3.45, permitindo então a quantificação dos parâmetros citados do modelo 

dinâmico, cujo algoritmo de cálculo encontra-se no ANEXO XV. 

Na Tabela 3.6 encontram-se os valores experimentais do comprimento 

característico das partículas, da porosidade interna das partículas e da porosidade do leito. 

 

TABELA 3.6 – Propriedades das partículas de carvão ativado e do leito fixo. 

Parâmetro Especificação 

cL  6,83⋅10-4 m 

β  5,07⋅10-1 

ε  3,66⋅10-1 

 

 Os valores experimentais de  k ′ , t , , m eD α ,  e mk
4CHK ′ encontram-se na Tabela 3.7.  
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TABELA 3.7 – Valores experimentais do modelo dinâmico, para T = 297,65 K. 

Pressão 
(bar) 

′k         
(-) 

mt      
(s) 

11×10eD  
(m2/s) 

α      
(-) 

5×10mk   
(m/s) 

′ 3×10
4CHK   

(m3/kg) 

30,0 11,28 46,68 3,36 6,50 9,52 19,43 

45,0 10,08 47,29 3,66 5,81 8,40 17,19 

 

 Mediante a análise dos resultados expressos na Tabela 3.7 realiza-se a 

seguinte interpretação sobre o aumento da pressão no sistema de escoamento da mistura 

gasosa contendo o metano como traçador no leito fixo de carvão ativado: ocorre uma 

redução nos valores do fator de capacidade de retenção, do coeficiente de partição e da 

constante de equilíbrio de adsorção em termos volumétricos, não há alteração apreciável 

do tempo de transferência de massa e há um aumento do coeficiente de difusão 

efetivo, devido ao efeito da concentração do sistema e o mesmo comportamento é 

observado para a constante de equilíbrio de adsorção. 

Pelos resultados expressos na Tabela 3.7 também é possível verificar que a etapa 

controladora do processo de interação metano-carvão ativado é a difusão nos poros do 

carvão. Definem-se resistências à difusão nos poros ( )difusãoR , e a transferência de 

massa externa à partícula ( )externaR  da seguinte forma, sendo os valores encontrados 

para essas resistências apresentados na Tabela 3.8: 

( )
1

difusão
e c

R
D L

=  (3.32)

 

1
externa

m
R

k
=  (3.33)
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TABELA 3.8 – Valores experimentais das resistências a difusão nos poros e a 

transferência de massa externa à partícula. 

Pressão                
(bar) 

-7×10difusãoR           
(s⋅m-1) 

-4×10externaR               
(s⋅m-1) 

30,0 2,04 1,19 
45,0 1,86 1,05 

 

 Da Tabela 3.8 nota-se que a ordem de grandeza da resistência à difusão é 

bem maior que aquela associada à resistência à transferência de massa, confirmando 

então a difusão como etapa controladora do processo de migração do metano da fase 

gasosa para o interior das partículas de carvão ativado, conforme também foi verificado 

pela inspeção da curva de Van Deemter pela Figura 3.46. 

Para efeitos de comparação da constante de equilíbrio de adsorção obtida 

segundo o escoamento contínuo ( )4CHK ′ , com o valor obtido dos experimentos de carga 

e descarga de metano puro, procedeu-se ao cálculo da constante de equilíbrio de 

adsorção ( 4CHK )′′′  a partir da isoterma de Langmuir-Freundlich, relacionando a 

quantidade adsorvida em função da massa específica molar do metano na fase gasosa no 

equilíbrio:  

4, 4 4

4

4 4

1,25

1,25

,*
, 1

SATmol CH CH CH
mol CH

CH CH

q K
q

K

ρ

ρ

′′
=

′′+
 (3.34)

 

4CH
P

RZT
ρ =  (3.35)

 

4 4,, SATCH mol CH CHK q K′′′ ′′=
4
 (3.36)
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 A isoterma de adsorção segundo a massa específica molar do metano encontra-

se na Figura 3.47. 

  

) )

 
FIGURA 3.47 – Isoterma de adsorção do metano no carvão ativado em termos da 

massa específica, para T = 297,65 K. 
  

De acordo com o ajuste dos dados representados na Figura 3.47 pela Equação 

(3.34) determinou-se a capacidade adsortiva molar do metano no carvão ativado 

, o parâmetro da isoterma de Langmuir-Freundlich  e a constante 

de equilíbrio de adsorção 

( 4,, SATmol CHq ( 4CHK ′′

( )4CHK ′′′  definida segundo a Equação (3.36), cujos valores 

estão descritos na Tabela 3.9. 
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TABELA 3.9 – Capacidade adsortiva do metano em carvão ativado, parâmetro da isoterma de 

Langmuir-Freundlich e constante de equilíbrio de adsorção, para T = 297,65 K. 

Parâmetro Valor 

4,, SATmol CHq  7,74⋅10-3 kmol/kg 

4CHK ′′  9,43⋅10-1 m3/kmol 

4CHK ′′′  7,30⋅10-3 m3/kg 

 

O valor da constante de equilíbrio de adsorção do metano na amostra de carvão 

ativado determinado pela técnica semicontínua de carga do cilindro de armazenamento 

forneceu o valor de 7,30⋅10-3 m3/kg, enquanto que a técnica dinâmica forneceu o valor 

médio entre as pressões de 30,0 bar e 45,0 bar de 18,30⋅10-3 m3/kg, evidenciando então 

a mesma ordem de grandeza para as duas técnicas empregadas. 
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CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 Iniciativas empreendidas na linha de desenvolvimento de tecnologia de 

armazenamento de gás natural, combinando adsorção e compressão, em reservatório 

fechado contendo carvão ativado poroso, tiveram suas realizações através de avaliações 

de operações de carga e descarga, com medida e controle de pressão, temperatura e 

vazão. 

As influências das principais variáveis operacionais do processo de carga e 

descarga não-isotérmico sobre a performance de um sistema de armazenamento do gás 

metano por adsorção sobre o carvão ativado (NUCHAR NG) foram determinadas 

experimentalmente sob pressão de carga de 10,1 bar a 65,2 bar, com vazão de carga e 

descarga de 1,137 NL/min a 9,097 NL/min, medindo-se temperaturas entre 297,65 K a 

344,15 K na carga e 297,65 K a 273,15 K na descarga. 

Quantificações foram possíveis a partir da formulação de um modelo não-

isotérmico transiente, capaz de descrever a evolução das variáveis pressão e temperatura 

no decorrer das operações executadas. Efeitos de convecção forçada, compressão e 

adsorção, em termos materiais e energéticos, foram considerados, estabelecendo-se 

ordens de grandeza para parâmetros representativos dos fenômenos adsortivos. 

Restrições de transferência de massa devendo interferir em etapas das operações 

de armazenamento, foram avaliadas via medidas de DTR realizadas no reservatório 

contendo carvão ativado, operando isotermicamente a 297,65 K no modo de leito fixo 

contínuo sob pressão de 30,0 bar e 45,0 bar, com vazões de escoamento entre 

0,989 NL/min e 1,817 NL/min. 

Convergindo no processo de armazenamento de metano, para o destaque dado 

ao material adsorvente carvão ativado, características especiais deste sólido, 
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relacionadas ao seu uso no processo, foram identificadas e podem ser descritas do modo 

seguinte: 

– propriedades superficiais determinadas (Laboratório de Carvão Ativado, UFPB) 

para a amostra de carvão ativado NUCHAR NG revelaram um material 

basicamente microporoso com alta área superficial (1634,93 m2/g), diâmetro médio 

de poros de 25,47 , volume poroso total de 1,04 cmA 3/g e volume microporoso de 

0,52 cm3/g. 

 

O desenvolvimento das metodologias operacionais de carga e descarga em 

reservatório semicontínuo e da percolação em leito fixo de carvão ativado permitiram 

caracterizar os procedimentos experimentais sob os seguintes aspectos: 

– o processo de carga de metano evidencia sua divisão em duas etapas, sendo a 

primeira destas relativa ao carregamento do cilindro de armazenamento até a 

pressão de carga, compreendendo entre 0,44% e 13,24% do tempo do processo de 

carga (4 horas), de acordo com a vazão de alimentação e a pressão de carga, e a 

segunda etapa refere-se ao término da alimentação, quando se alcança a 

estabilização da pressão e temperatura; 

– as evoluções da pressão e temperatura no processo de carga demonstraram grande 

influência dos dois principais parâmetros operacionais: a pressão de carga e a vazão 

de alimentação no reservatório de armazenamento, medindo-se uma elevação 

mínima de temperatura de 16,6 K, para a vazão de carga de 1,137 NL/min, sob 

pressão de carga de 10,1 bar e uma elevação máxima de temperatura atingindo 

46,4 K para a vazão de carga de 9,097 NL/min sob pressão de carga de 65,2 

bar; 
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– o tempo necessário para se atingir a pressão de carga varia, de um modo geral, com 

a vazão de carga; 

– não há praticamente variação no tempo de carga, nos casos em que se aplicam 

valores altos da vazão de alimentação; 

– a quantidade alimentada de metano no reservatório de armazenamento praticamente 

não depende da sua vazão de alimentação, porém as condições finais de equilíbrio 

são dependentes desse parâmetro, de tal modo que, quanto maior a vazão de  carga 

menor será a pressão de equilíbrio. 

 

Associando os modelos formulados aos resultados experimentais obtidos, 

segundo as aplicações das metodologias desenvolvidas, foi possível identificar 

características do processo e quantificar efeitos inerentes, os quais estão incluídos nas 

seguintes conclusões: 

– as isotermas de equilíbrio experimentais, avaliadas na temperatura média ambiente 

de 297,65 K, podem ser qualificadas como do tipo I, característico de materiais 

adsorventes microporosos, como o carvão ativado; 

– os valores representativos do parâmetro da isoterma de Langmuir-Freundlich e da 

capacidade adsortiva para o sistema metano-carvão ativado foram de 1,63⋅10-2 bar-1e 

1,31⋅10-1 kg/kg, respectivamente; 

– a capacidade de armazenamento volumétrica para uma operação rápida de carga, 

empregando uma vazão de 6,823 NL/min e pressão de carga de 45,2 bar, foi de 

55,93 V/V e para a operação de descarga,a uma vazão de 1,137 NL/min e pressão 

absoluta de esgotamento de 1,1 bar, a disponibilidade encontrada foi de 44,74 V/V; 

– o modelo proposto para descrição das evoluções da pressão e temperatura durante 

os processos de carga e descarga conseguiu descrever o comportamento 
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experimental de forma adequada, garantindo a quantificação de ordens de grandeza 

da energia de ativação, do calor de adsorção, e do fator pré-exponencial do 

coeficiente global efetivo de transferência de massa, os quais assumiram os valores 

de sorE  = 8342,36 J/mol, adsH∆  = 12032,25 J/mol e k  = 6,95⋅100 -1 s-1, sendo os 

valores de sorE  e  típicos de processos de adsorção física; adsH∆

– a aplicação do modelo dinâmico proposto por VAN DEEMTER et al. (1956) foi 

indicado para a descrição do comportamento experimental do escoamento contínuo 

da mistura gasosa metano/hélio percolando o leito fixo, constituído pelas partículas 

de carvão ativado; 

– através da comparação com os momentos experimentais de 1a ordem e de 2a ordem 

(curva de Van Deemter), foram determinados valores para o coeficiente de difusão 

efetivo  = 3,36⋅10eD

mk

-11 m2/s e 3,66⋅10-11 m2/s, coeficiente global de transferência de 

massa  = 9,52⋅10-5 m/s e 8,40⋅10-5 m/s e constante de equilíbrio de adsorção 

 = 19,43⋅10
4CHK ′ -3 m3/kg e 17,19⋅10-3 m3/kg, para as pressões de 30,0 bar e 45,0 

bar, respectivamente; 

– por meio da análise da curva de Van Deemter e dos resultados das resistências à 

difusão nos poros e à transferência de massa externa à partícula, foi possível 

determinar que a difusão nos poros poderá ser a etapa controladora do processo de 

interação metano-carvão ativado; 

– a comparação entre as constante de equilíbrio de adsorção determinadas pelos 

métodos contínuos e semicontínuos demonstrou a validação das duas técnicas. 

 

Devido à importância de substituição das atuais tecnologias de 

acondicionamento de gás natural pelos processos de armazenamento adsortivos, aliado à 
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crescente utilização das técnicas dinâmicas para determinação dos parâmetros de 

transferência de massa para processos fluido-sólidos, propõe-se como sugestões para 

trabalhos futuros os seguintes itens: 

– implementação da medição de temperatura em várias posições radiais e axiais no 

cilindro de armazenamento e modelagem do sistema adsortivo considerando a 

variação ao longo do leito da temperatura; 

– uso de um reservatório de armazenamento em escala piloto para avaliação dos 

processos de carga e descarga; 

– avaliação do processo adsortivo com o gás natural sintético; 

– utilização de outros carvões ativados, com características que conduzam a maiores 

capacidades de armazenamento; 

– preparações de carvões ativados sob medida, garantindo características relacionadas 

à capacidade de armazenamento e favoráveis, do ponto de vista dos efeitos da 

transferência de massa e calor, às operações de carga e descarga. 
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ANEXO I – ROTEIRO EXPERIMENTAL PARA A OPERAÇÃO 

SEMICONTÍNUA DE CARGA DO METANO NO CILINDRO DE 

ARMAZENAMENTO 

 

Nesta seção encontra-se o roteiro experimental seguido para a operação de carga 

de metano, sob condições não-isotérmicas, após o carregamento do cilindro de 

armazenamento com o carvão ativado, de acordo com o esquema da Figura 2.2. 

 

I-1.  realiza-se um check-list inicial das válvulas que compõe a unidade semipiloto 

para o processo de carga: fecha-se as válvulas VR2, VR3, VE1, VE2, VE5 e 

VE6 para configurar o sistema como semifechado, abri-se as válvulas VE3 e 

VE4 e posiciona-se VQ1 com a sua manopla na posição horizontal para 

passagem do gás metano para o cilindro de armazenamento; 

I-2.  desconecta-se as mangueiras de água da camisa de aquecimento/resfriamento; 

I-3.  ajusta-se o set-point do medidor e controlador de vazão para 0,000 NL/min e 

pressuriza-se a tubulação de alimentação de metano até um valor de pressão em 

torno de 5 bar acima do valor desejado para pressão de carga no cilindro de 

armazenamento; 

I-4.  em seguida configura-se o sistema de aquisição dos dados da temperatura e 

pressão manométrica do sistema para a captura dos valores dessas variáveis em 

um intervalo de tempo de leitura de dados de 5 segundos para a primeira hora de 

experimento e 10 segundos para o tempo restante do processo; na seqüência 

ajusta-se o valor do set-point do medidor e controlador de vazão para o valor 

desejado de vazão para iniciar o processo de alimentação de metano no cilindro 

de armazenamento; 
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I-5.  o processo de carga continua até se alcançar a pressão desejada de carga dentro 

do cilindro de armazenamento; o aumento da pressão é acompanhado pelo 

aumento de temperatura do sistema; após se atingir o valor desejado da pressão 

de carga, o set-point do medidor e controlador de vazão é ajustado de novo para 

o valor de 0,000 NL/min, a válvula VE4 é fechada, finalizando assim o processo 

de carregamento e o valor totalizado de metano alimentado no sistema via 

medidor e controlador de vazão é anotado; 

I-6.  os dados de temperatura e pressão são coletados até o tempo total de 

experimento de quatro horas (iniciado no tempo em que se começa a 

alimentação de metano no cilindro de armazenamento), tempo esse necessário 

para o equilíbrio da pressão do metano da fase não-adsorvida com o metano 

adsorvido no carvão ativado e retomada da temperatura do sistema para o valor 

da temperatura ambiente (24,5ºC). 
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ANEXO II – ROTEIRO EXPERIMENTAL PARA A OPERAÇÃO 

SEMICONTÍNUA DE DESCARGA DO METANO DO CILINDRO DE 

ARMAZENAMENTO 

 

Nesta seção encontra-se o roteiro experimental seguido para a operação de 

descarga de metano do cilindro de armazenamento, sob condições não-isotérmicas, 

segundo o esquema da Figura 2.2. 

 

II-1.  realiza-se o check-list inicial das válvulas que compõe a unidade semipiloto para 

o processo de descarga: posiciona-se a válvula VT1 na posição de fluxo 

descendente para direcionar a saída do metano armazenado para o sistema de 

vent (saída para a atmosfera), fecha-se as válvulas VR2, VR3, VE2, VE3, VE4 e 

VE6 e abri-se a válvula VE1 para que o metano confinado no vaso de 

armazenamento possa ser descarregado sob vazão controlada, passando pelo 

medidor e controlador de vazão; 

II-2.  purga-se o trecho de linha em “L” entre as válvulas VE5, VE3 e o medidor de 

vazão, ajusta-se o valor do set-point para 0,000 NL/min e abri-se a válvula VE5; 

II-3.  na seqüência configura-se o sistema de aquisição de dados de temperatura e 

pressão do sistema da mesma forma como na etapa de carga (I-4) e ajusta-se o 

valor do set-point para a vazão desejada da descarga até atingir o valor de 

pressão dentro do cilindro de armazenamento de 0,1 bar manométrico, momento 

este em que se considera terminada a etapa de descarga de metano; no processo 

de descarga é observada uma queda gradativa da temperatura do sistema com a 

diminuição da pressão. 
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ANEXO III – ROTEIRO EXPERIMENTAL PARA A DETERMINAÇÃO DO 

VOLUME OCUPADO PELA FASE GASOSA NO SISTEMA ADSORTIVO 

 

Nesta seção encontra-se o roteiro experimental seguido para a determinação do 

volume ocupado pela fase gasosa com o hélio no sistema de armazenamento, sob 

condições isotérmicas, segundo o esquema da Figura 2.2. 

 

III-1.  realiza-se um check-list inicial das válvulas que compõe a unidade semipiloto 

para o processo de carga: fecha-se as válvulas VR2, VR3, VE1, VE2, VE5 e 

VE6 para configurar o sistema como semifechado, abri-se as válvulas VE3 e 

VE4 e posiciona-se VQ1 com a sua manopla na posição vertical para a 

passagem do gás hélio para o cilindro de armazenamento; 

III-2.  conecta-se as mangueiras de água da camisa de aquecimento/resfriamento, 

aciona-se a circulação do banho ultratermoestático e ajusta-se o set-point da 

temperatura da água de circulação para 24ºC; 

III-3.  idem ao item (I-3); 

III-4.  idem ao item (I-4); 

III-5.  idem ao item (I-5); 

III-6.  os dados de temperatura e pressão são coletados até o tempo total de 

experimento de uma hora (iniciado no tempo em que se começa a alimentação 

de hélio no cilindro de armazenamento); em seguida, a temperatura do banho 

ultratermoestático é alterada para 15ºC e espera-se mais uma hora para a 

estabilização das novas condições de temperatura e pressão dentro do cilindro de 

armazenamento e finalmente altera-se mais uma vez a temperatura do banho 

para 34ºC e procede-se conforme descrito para as outras temperaturas; 
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III-7.  logo após estabilização da última temperatura empregada no banho (34ºC), 

realiza-se a descarga do hélio para o sistema de vent, da mesma forma conforme 

descrito nos itens (II-1) até (II-3). 
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ANEXO IV – ALGORITMO DE CÁLCULO PARA A DETERMINAÇÃO DO 

VOLUME DISPONÍVEL PARA A FASE GASOSA NO SISTEMA ADSORTIVO 

 

 Nesta seção encontra-se o algoritmo de cálculo para o volume disponível para a 

fase gasosa no leito adsorvente, cuja implementação foi realizada no programa Maple 

9.5® da Waterloo Maple Inc.. 

 

 
Cálculo de TC e PC via Equações 

(2.8) e (2.9) 

Entrada de dados e 
constantes críticas 

ra o hélipa o 

 
Início 

 

 
FIGURA IV.1 – Algoritmo para determinação do volume disponível para a fase gasosa. 

 
Fim 

 
Cálculo do volume disponível 
para a fase gasosa através da 

Equação (2.15) 
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ANEXO V – ALGORITMO DE CÁLCULO PARA TRATAMENTO DOS 

DADOS DE EQUILÍBRIO 

 

Nesta seção está descrita o algoritmo de cálculo para determinação da 

capacidade adsortiva absoluta, o ajuste dos dados via isoterma de Langmuir-Freundlich 

e o cálculo da capacidade volumétrica de armazenamento para o GNA e GNC, cuja 

implementação foi realizada no programa Maple 9.5® da Waterloo Maple Inc.. 

 

 

 
FIGURA V.1 – Algoritmo para tratamento dos dados de equilíbrio. 

Fim 

Cálculo de  pela Equação (2.19), ajuste dos dados a 
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ANEXO VI – ROTEIRO EXPERIMENTAL PARA A OPERAÇÃO CONTÍNUA 

DE ESCOAMENTO DA MISTURA METANO/HÉLIO NO LEITO FIXO 

 

Nesta seção encontra-se o roteiro experimental seguido para a operação contínua 

do escoamento da mistura gasosa metano (5% molar) em hélio (95% molar), sob 

condições isotérmicas, no sistema de leito fixo, de acordo com o esquema da Figura 2.2. 

 

VI-1.  o cilindro contendo o metano puro é substituído pelo cilindro contendo a mistura 

metano em hélio e é executado um check-list inicial das válvulas para realização 

de vácuo no sistema, contendo a mesma carga de carvão ativado (146,15 g) 

usado no processo de carga e descarga: fecha-se as válvulas VE1, VE2, VE5 e 

VE6 e abri-se VE3, VE4, VR2 e VR3 e posiciona-se VQ1 na posição horizontal 

para comunicação com o cilindro da mistura; 

VI-2.  conecta-se as mangueiras de água da camisa de aquecimento/resfriamento, 

aciona-se a circulação do banho ultratermoestático e ajusta-se o set-point da 

temperatura da água de circulação para 24ºC; 

VI-3.  configura-se o medidor e controlador de vazão para função “sem controle”, ou 

seja, sem controlar o valor da vazão do sistema, que será realizada 

“manualmente” através das válvulas VR2 e VR3; 

VI-4.  em seguida acionado-se o sistema de vácuo na saída da válvula VR2 e deixa-se o 

sistema sob atuação da pressão negativa por 10 minutos, fechando-se VR2 antes 

do encerramento da atuação do compressor; 

VI-5.  logo após a realização do vácuo configura-se o cromatógrafo acoplado à unidade 

semipiloto para análise da concentração de metano no sistema via detector de 

ionização de chama (FID), onde o intervalo para aquisição do sinal do detector é 
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realizado a cada 0,1 segundo; o FID é ligado diretamente à tubulação de 

amostragem que sai da válvula VR1, sem a presença de coluna cromatográfica; 

VI-6.  na seqüência fecham-se parcialmente as válvulas VR2 e VR3 para permitir uma 

vazão bem baixa de gás para o leito fixo (cilindro de armazenamento) e para o 

sistema de vent, respectivamente; 

VI-7.  os reguladores de vazão dos cilindros de hélio e da mistura metano/hélio são 

então ajustados para a mesma pressão de saída, permanecendo a válvula VQ1 na 

posição horizontal para a passagem da mistura pelo leito fixo; 

VI-8.  aguarda-se até que a pressão do leito fixo alcance o valor estipulado e com o 

auxílio de um medidor de vazão de bolha de 100 mL medir o tempo de 

passagem da mistura na saída do sistema pela válvula VR2 e medir a vazão de 

saída do hélio puro pela válvula VR3 da mesma forma; em seguida inverte-se a 

posição da válvula VQ1 para a posição vertical para a passagem do hélio puro 

para o sistema e verifica-se se a pressão permanece no valor constante 

estipulado. Se houver variação de pressão, deve-se fazer pequenas alterações no 

regulador de pressão do hélio até a estabilização da pressão do leito fixo; 

VI-9.  medi-se de novo as vazões nas saídas das válvulas VR2 e VR3; como as 

pressões no leito para o escoamento dos dois gases já foram ajustadas para o 

mesmo valor, as vazões obtidas também devem ser iguais; caso ainda haja 

diferença entre essas vazões, deve-se modificar a abertura de VR2 até atingir-se 

o mesmo valor de saída da válvula VR3 e retornar para o item (VI-8); 

VI-10.  com as vazões do hélio e da mistura ajustadas e mantidas fixas, a posição de 

VQ1 é direcionada para a horizontal para entrada da mistura, a posição de VT1 é 

orientada para fluxo ascendente para comunicação com a válvula VR1, a válvula 

VE2 é aberta para a análise no detector FID da corrente de saída do sistema e a 
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válvula VR1 é ajustada de tal forma que a vazão destinada à análise, medida 

com um medidor de vazão de bolha de 20 mL, seja inferior a 5% do valor da 

vazão do sistema; deixa-se a mistura escoando pelo sistema para realizar a 

saturação do leito de carvão ativado com o metano presente na mistura e 

obtenção de uma linha de base superior estável; dando continuidade, inverte-se 

rapidamente a posição da válvula VQ1 para a posição vertical, momento esse em 

que se permite a entrada de hélio no sistema e inicia-se a aquisição dos dados 

dinâmicos devido à eliminação de metano do leito com o tempo; observa-se uma 

queda gradual do sinal do detector e espera-se atingir uma nova linha de base 

que representa um novo estado estacionário sem a presença de metano; neste 

momento é interrompida a aquisição de dados para a análise da saída do sistema; 

VI-11.  para a análise da entrada do sistema, a válvula VQ1 é posicionada novamente na 

horizontal, e a válvula VE1 é aberta e VE2 fechada de forma sincronizada para 

permitir que a corrente de entrada do sistema contendo a mistura seja analisada; 

após obter-se a linha de base superior estável, inverte-se mais uma vez a posição 

de VQ1 e acompanha-se a queda do sinal do detector de maneira bem mais 

rápida que acontece na análise da saída do sistema; o processo de aquisição de 

dados da entrada do sistema termina ao atingir-se a nova linha de base inferior.
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ANEXO VII – PERFIS EXPERIMENTAIS DA PRESSÃO E TEMPERATURA 

DO SISTEMA ADSORTIVO PARA O PROCESSO DE CARGA – INFLUÊNCIA 

DA PRESSÃO DE CARGA 

 

 Nesta seção encontram-se as curvas experimentais da pressão e temperatura 

durante o processo de carregamento de metano no cilindro de armazenamento, 

agrupadas de acordo com a mesma vazão de carga.  

  
(a) (b) 

FIGURA VII.1 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de carga = 1,137 NL/min. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA VII.2 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de carga = 2,274 NL/min. 
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(a) (b) 

FIGURA VII.3 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de carga = 4,549 NL/min. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA VII.4 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de carga = 6,823 NL/min. 
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(a) (b) 

FIGURA VII.5 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de carga = 9,097 NL/min. 
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ANEXO VIII – PERFIS EXPERIMENTAIS DA PRESSÃO E TEMPERATURA 

DO SISTEMA ADSORTIVO PARA O PROCESSO DE CARGA – INFLUÊNCIA 

DA VAZÃO DE CARGA 

 

 Nesta seção encontram-se as curvas experimentais da pressão e temperatura 

durante o processo de carregamento de metano no cilindro de armazenamento, 

agrupadas de acordo com a mesma pressão de carga.  

  

(a) (b) 

FIGURA VIII.1 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-
isotérmico de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão de carga = 10,1 bar. 
 

  

(a) (b) 

FIGURA VIII.2 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-
isotérmico de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão de carga = 25,2 bar. 
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(a) (b) 

FIGURA VIII.3 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-
isotérmico de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão de carga = 35,2 bar. 
 

  

(a) (b) 

FIGURA VIII.4 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-
isotérmico de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão de carga = 45,2 bar. 
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(a) (b) 

FIGURA VIII.5 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-
isotérmico de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão de carga = 55,2 bar. 
 

  

(a) (b) 

FIGURA VIII.6 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-
isotérmico de carga de metano no cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão de carga = 65,2 bar. 
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ANEXO IX – PERFIS EXPERIMENTAIS DA PRESSÃO E TEMPERATURA 

DO SISTEMA ADSORTIVO PARA O PROCESSO DE DESCARGA – 

INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE CARGA 

 

Nesta seção encontram-se as curvas experimentais da pressão e temperatura 

durante o processo de descarga de metano do cilindro de armazenamento, agrupadas de 

acordo com a mesma vazão de descarga. 

  
(a) (b) 

FIGURA IX.1 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de descarga = 1,137 NL/min. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA IX.2 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de descarga = 2,274 NL/min. 
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(a) (b) 

FIGURA IX.3 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de descarga = 4,549 NL/min. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA IX.4 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de descarga = 6,823 NL/min. 
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(a) (b) 

FIGURA IX.5 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Vazão de descarga = 9,097 NL/min. 
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ANEXO X – PERFIS EXPERIMENTAIS DA PRESSÃO E TEMPERATURA DO 

SISTEMA ADSORTIVO PARA O PROCESSO DE DESCARGA – INFLUÊNCIA 

DA VAZÃO DE DESCARGA 

 

Nesta seção encontram-se as curvas experimentais da pressão e temperatura 

durante o processo de descarga de metano do cilindro de armazenamento, agrupadas de 

acordo com a mesma pressão inicial de carga. 

  

(a) (b) 

FIGURA X.1 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 10,1 bar. 
 

  

(a) (b) 

FIGURA X.2 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 25,2 bar. 
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(a) (b) 

FIGURA X.3 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 35,2 bar. 
 

  

(a) (b) 

FIGURA X.4 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 45,2 bar. 
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(a) (b) 

FIGURA X.5 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 55,2 bar. 
 

  

(a) (b) 

FIGURA X.6 – Evolução da pressão (a) e temperatura (b) no processo não-isotérmico 
de descarga de metano do cilindro de armazenamento com carvão ativado.  

Pressão inicial de carga = 65,2 bar. 
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ANEXO XI – CÁLCULO DO DIÂMETRO MÉDIO DAS PARTÍCULAS DO 

LEITO DE CARVÃO ATIVADO 

 

 A formulação utilizada para o cálculo do diâmetro das partículas do leito de 

carvão ativado foi a indicada por MCCABE et al. (2001) e encontra-se expressa pela 

Equação (XI.1): 

( )
1

1

/
pm n

i pi
i

D
x D

=

=

∑
 

(XI.1)

 

( ) ( )1

2

i i
p p

pi
D D

D
− +

=  (XI.2)

 

onde pmD  é o diâmetro médio das partículas, ix  é a fração de amostra retida na peneira 

(i) e piD  é a média aritmética da abertura entre a peneira ( )1i −  e a peneira (i). 

 Os resultados da análise granulométrica realizado na série de peneiras com 

abertura entre 8 e 80 mesh encontram-se na Tabela XI.1: 
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TABELA XI.1 – Análise granulométrica da amostra de carvão ativado. 

i Mesh 
( )i
pD     

(mm) 
piD     

(mm) 
c im        

(g) ix  
i px D i  

(mm-1) 

1 8 2,362 - 0,00 0,0000 - 
2 10 1,680 2,021 1,26 0,0081 0,0040 
3 12 1,410 1,545 4,51 0,0289 0,0187 
4 14 1,180 1,295 11,46 0,0733 0,0566 
5 20 0,837 1,009 41,93 0,2684 0,2661 
6 28 0,592 0,715 51,46 0,3293 0,4609 
7 35 0,419 0,506 32,45 0,2077 0,4108 
8 48 0,296 0,358 12,07 0,0772 0,2161 
9 65 0,209 0,253 0,84 0,0054 0,0213 
10 80 0,175 0,192 0,27 0,0017 0,0090 
11 Fundo - - 0,00 0,0000 - 

TOTAL - - - 156,25 1,0000 1,4636 

 

 Através da aplicação da Equação (XI.1) nos resultados da análise granulométrica 

da amostra de carvão ativado expresso na Tabela XI.1, obteve-se um diâmetro médio 

das partículas de carvão ativado do leito adsorvente de 0,6833 mm. 
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ANEXO XII – ALGORITMO PARA SIMULAÇÃO DOS PERFIS DE PRESSÃO 

E TEMPERATURA DO SISTEMA 

 

Nesta seção encontra-se o algoritmo para simulação dos perfis de pressão e 

temperatura do modelo não-isotérmico proposto para o processo de carga do metano do 

cilindro de armazenamento, cuja implementação foi realizada no programa Maple 9.5® da 

Waterloo Maple Inc.. O algoritmo para a etapa de descarga é realizado de forma semelhante. 

 

 

 
FIGURA XII.1 – Algoritmo para simulação do modelo cinético e estimação dos 

parâmetros. 
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ANEXO XIII – PERFIS EXPERIMENTAIS E TEÓRICOS DA PRESSÃO E 

TEMPERATURA DURANTE OS PROCESSOS DE CARGA E DESCARGA 

 

Nesta seção encontram-se os perfis experimentais e as simulações do modelo 

proposto da pressão e temperatura do sistema para as etapas de carga e descarga de 

metano do cilindro de armazenamento. 

  
(a) (b) 

FIGURA XIII.1 – Evoluções experimentais e previstos da pressão (a) e temperatura (b) 
para o processo não-isotérmico de carga e descarga de metano no cilindro de 

armazenamento com carvão ativado. Vazão = 1,137 NL/min. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA XIII.2 – Evoluções experimentais e previstos da pressão (a) e temperatura (b) 
para o processo não-isotérmico de carga e descarga de metano no cilindro de 

armazenamento com carvão ativado. Vazão = 2,274 NL/min. 
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(a) (b) 

FIGURA XIII.3 – Evoluções experimentais e previstos da pressão (a) e temperatura (b) 
para o processo não-isotérmico de carga e descarga de metano no cilindro de 

armazenamento com carvão ativado. Vazão = 4,549 NL/min. 
 

  
(a) (b) 

FIGURA XIII.4 – Evoluções experimentais e previstos da pressão (a) e temperatura (b) 
para o processo não-isotérmico de carga e descarga de metano no cilindro de 

armazenamento com carvão ativado. Vazão = 6,823 NL/min. 
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(a) (b) 

FIGURA XIII.5 – Evoluções experimentais e previstos da pressão (a) e temperatura (b) 
para o processo não-isotérmico de carga e descarga de metano no cilindro de 

armazenamento com carvão ativado. Vazão = 9,097 NL/min. 
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ANEXO XIV – VALORES EXPERIMENTAIS DOS TEMPOS DE RESIDÊNCIA 

E DAS VARIÂNCIAS 

 

Nesta seção encontram-se os valores experimentais dos tempos espaciais, dos 

tempos de residência e das variâncias reduzidas para as condições operacionais 

realizadas. 

 

TABELA XIV.1 – Tempos espaciais, tempos de residência e variâncias reduzidas 

experimentais. 

Pressão            
(bar) 

0t                
(min) 

rt                 
(min) 

( ) 2×10σ 2 2
rt       

(-) 

5,12 61,34 6,70 

4,16 52,50 6,29 30,0 

2,78 34,88 6,62 

7,63 81,53 8,73 

5,89 67,54 7,76 45,0 

4,63 53,60 7,30 
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ANEXO XV – ALGORITMO DE CÁLCULO PARA O AJUSTE DOS 

MOMENTOS DE 1a ORDEM E 2a ORDEM 

 

Nesta seção encontra-se o algoritmo de cálculo para o ajuste dos momentos de 1a 

ordem e 2a ordem do modelo dinâmico, cuja implementação foi realizada no programa 

Maple 9.5® da Waterloo Maple Inc. 

 

 

 
FIGURA XV.1 – Algoritmo para ajuste do modelo dinâmico. 
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