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RESUMO 

A combustão de materiais orgânicos e particularmente do gás natural conduz à 

formação dos óxidos de nitrogênio (NOx = NO e NO2; N2O) a partir de conteúdos de 

nitrogênio provenientes do ar de combustão e/ou de compostos derivados contidos  no 

combustível. Os efeitos nocivos provocados pelas emissões de NOX, sobre a saúde 

humana e o meio ambiente, vêm contribuindo de forma alarmante para formação de 

ozônio na troposfera e destruição de ozônio na estratosfera. As implicações nos efeitos 

de serra e restrições nas regulamentações das emissões de NOX vêm conduzindo os 

pesquisadores a estudarem novas técnicas de tratamento destes efluentes gasosos 

industriais após a sua combustão. Adicionalmente, a reação do NO2 com água, 

formando ácido nitroso, contribui de forma agressivo, provocando danos aos tecidos e 

vias respiratórias dos seres humanos e animais. Sob esta ótica, entendendo que o óxido 

nitroso está muitas vezes solubilizado em água, o presente trabalho propôs estudar seu 

processo de transformação através da avaliação da cinética de redução de ácido nitroso 

(HNO2) por ácido amino sulfâmico (HSO3NH2) utilizando um reator mecanicamente 

agitado. Para este fim, leva em conta os seguintes parâmetros operacionais: velocidade 

de agitação, pH, temperatura, concentrações iniciais dos dois reagentes (ácido nitroso e 

ácido amino sulfâmico) envolvidos no processo e suas razões estequiométricas. 

Segundo o estudo realizado, a transformação do ácido nitroso (XA= 98,54%) é 

favorecida em meio ácido (pH < 2,5) obedecendo-se uma lei cinética de 1a ordem em 

relação aos dois reagentes envolvidos na reação de redução. A avaliação do processo foi 

realizada a partir de dois métodos de análises verificando-se a diferença existente entre 

a concentração do nitrito, medida em fase líquida e calculada a partir da pressão relativa 

de nitrogênio em fase gasosa. As medidas em fase líquida permitiram a determinação de 

uma cinética mais representativa e intrínseca para o consumo de nitrito durante a reação 

de redução do ácido nitroso. Através do método manométrico constatou-se a influência 

da transferência de massa de nitrogênio da fase líquida para fase gasosa, permitindo 

assim o desenvolvimento de um modelo heterogêneo, relacionado à produção de 

nitrogênio, levando em conta os efeitos cinéticos associados aos da transferência de 

massa gás-líquido. Valores encontrados para a constante de velocidade de reação 

(0,0310s-1) e para o coeficiente de transferência de massa gás-líquido (0,0069s-1), a 
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partir dos experimentos, foram comparados com aqueles da literatura, tendo-se 

encontrado valores de mesmas ordens de grandeza. 

 

Palavras-Chave: Ácido Nitroso, Ácido Amino Sulfâmico, Reação de Redução, 
Modelagem Cinética, Transferência de Massa Gás-Líquido. 
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ABSTRACT 

The combustion of organic products, in particular, the natural gas, leads to the 

generation of nitrogenated oxides (NOx = NO and NO2; N2O) from both sources, the 

nitrogenous originated from the combustion air and  nitrogenated compounds present in 

the fuel. NOx emissions can damage the human health and environment. They have 

been contributing widely to the formation of the ozone in the troposphere and also to its 

destruction in the stratosphere (smog). The reaction of the NO2 with water produce  

nitrous acid that  can harm both the skin and also the respiratory  system of human and 

animals. These facts together with the actual restrictions regulation of NOx emission, 

have led researchers to develop new clean-up technologies in order to treat gaseous 

industrial effluents  comprised of NOx combustion products. In the light of this and the 

fact that  the nitrous oxides usually appears dissolved in water, the present work studied 

the  process of chemical transformation of the nitrous acid in aqueous solution through 

the evaluation of the kinetic of  nitrous acid  (HNO2) reduction reaction by the amine 

sulfamic acid (HSO3NH2). A mechanically agitated reactor was used in this study. It 

was investigated the effect on the reaction kinetic of the following operational 

parameters: velocity of impeller, pH, temperature, reagents initial concentration and 

stoichiometric ratio. According to this study, the nitrous acid transformation (XA= 

98,54%) is favoured in pH acid (< 2,5). The reaction follows a kinetic law of first order 

in relation to the reagents. Two distinct methods of analyse were used to evaluate the 

evolution of the process. They allowed to verify the discrepancy in the valour of the 

nitrite concentration obtained in the liquid phase and that one in the gaseous phase by 

means of the relative nitrogenous pressure. The nitrite concentration measured in liquid 

phase led to a kinetic more representative e intrinsic for the consume of the nitrite  

during the reduction reaction of the nitrous acid. Through the manometric method it was 

verified the influence of the nitrogenous transference from the liquid phase to the 

gaseous one. Thus, allowing the development of a heterogeneous model which includes 

the production of nitrogenous and the effects of the gas-liquid mass transfer. The 

empirical valours of  both the reaction velocity constant (0.0310s-1) and the gas-liquid 

volumetric mass transfer coefficient (0.0069s-1), were compared with those from 

literature. The same order of magnitude was found in both cases. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A poluição, causada pelo crescimento industrial dos países, tem sido um tema 

importante ligado ao meio ambiente que fez parte, nesses últimos anos, de diferentes 

discussões em todo mundo. Podemos definir, geralmente, a poluição pela presença de 

substâncias estranhas, ou por uma variação importante da composição do meio podendo 

provocar um efeito nocivo ou criar um incômodo. Essas substâncias estranhas que 

provocam a poluição da biosfera são agentes poluentes que podem se apresentar sob forma 

sólida, líquida ou gasosa. 

 As operações industriais consomem muitos produtos químicos e, rejeitam 

quantidades significantes de poluentes prejudicando a qualidade do ambiente. A emissão 

de óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de enxofre (SO2), que são produtos da combustão 

de hidrocarbonetos, causam vários problemas para a poluição atmosférica. Com respeito à 

poluição causada pelo dióxido de enxofre, existem vários processos de dessulfurização.  

 Os gases nitrosos (NOx) são muito perigosos e sua inalação deve ser evitada. É 

importante conhecer seus efeitos sobre os seres humanos. O monóxido de nitrogênio (NO) 

se oxida em contato com o ar, e é rapidamente transformado em presença de ozônio (O3) 

sob forma de dióxido de nitrogênio (NO2). Através de reações secundárias o dióxido de 

nitrogênio se transforma em outros componentes onde os três principais são: ácido nítrico 

(HNO3), peróxido acetil nitrato (PAN) e ácido nitroso (HNO2).  

 O ácido nítrico, sob certas condições de temperatura e de concentração, libera 

vapores constituídos de diferentes óxidos de nitrogênio extremamente tóxicos e pode 
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causar graves lesões. Os gases nitrosos irritam as mucosas porque não são detectados 

rapidamente pelos odores. 

O efeito sobre o sangue se traduz pela cianose. Se os gases nitrosos penetrarem nos 

pulmões, atacam os tecidos e causam edema pulmonar. Por outro lado, a poluição por 

emissão de NOx sofre o risco de perturbar a ação ou de modificar a composição dos 

elementos vitais das plantas que são: luz, composição do ar, água e solo. 

 Na Europa, nos Estados Unidos, e Japão, uma legislação visando limitar os rejeitos 

atmosféricos foi editada nessas últimas décadas. Os veículos, os fornos, a combustão assim 

como as fábricas de ácido nítrico são as principais fontes de óxidos de nitrogênio. 

 Para limitar a emissão desses rejeitos duas técnicas são utilizadas: 

- as técnicas primárias ou tratamentos preventivos (visam melhorar a combustão e 

por conseqüência limitar a produção de poluentes); 

- as técnicas secundárias ou tratamentos curativos (visam transformar ou eliminar o 

poluente formado). 

Quanto à limitação de poluentes na fonte (técnica primária) é economicamente 

inviável, então a segunda técnica deve prevalecer. 

Vários métodos de eliminação de poluentes atmosféricos são propostos, eles têm os 

seguintes princípios reacionais: 

- redução térmica; 

- redução catalítica; 

- adsorção; 

- absorção. 
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A absorção de NOx em soluções aquosas foi muito estudada, mais seu mecanismo 

ainda causa controvérsias. Vários autores estudaram os processos em fase gasosa. A 

absorção acompanhada de uma reação em fase líquida foi estudada por alguns autores 

(Chu, et al., 2001).  

Outros autores estudaram a absorção limitada pela difusão de produtos e reativos na 

interface gás-líquido (Takeuchi et al., 1977 a). 

O objetivo do presente trabalho é estudar a cinética de redução do ácido nitroso por 

ácido amino sulfâmico associado aos efeitos da transferência de massa, gás-líquido, 

utilizando um reator mecanicamente agitado e fechado para as duas fases presentes. O 

monitoramento do processo colocou em evidência dois métodos de análise adotados: 

método manométrico e método de análise em fase líquida, necessários à quantificação do 

estudo cinético e da transferência de massa, permitindo avaliar parâmetros importantes 

como: pH, velocidade de agitação, temperatura e razão estequiométrica da reação.  
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 Atualmente a única solução na luta contra a poluição atmosférica provocada por 

óxidos de nitrogênio consiste em limitar as emissões desses poluentes. Para controlar as 

emissões de NOx, é necessário conhecer suas origens, seus efeitos, e a legislação atual 

considerando os processos existentes e os que se desenvolvem atualmente. 

 Numerosos estudos na literatura estão relacionados à absorção dos óxidos de 

nitrogênio em água para fabricação de ácido nítrico. Neste capítulo está apresentada uma 

síntese dos trabalhos desenvolvidos mais recentes, buscando-se selecionar processos por 

via úmida, de interesse relacionado ao tratamento de soluções aquosas reativas. 

 

2.1 Fontes, Efeitos e Legislação 

2.1.1 Fontes de NOx 
  

As fontes de NOx  representam uma produção anual estimada equivalente de 35 a 

58 milhões de toneladas (Jansen e Bosh, 1987). Nas camadas mais baixas da atmosfera, os 

óxidos de NOx  existentes,  são provenientes principalmente da queima de combustíveis 

fósseis e da biomassa, (Tabela 2.1). Outras fontes de NOx são a fixação de nitrogênio por 

raios provocados pelas tempestades, atividade vulcânica, oxidação da amônia na 

troposfera, passagem de NO da estratosfera à atmosfera e oxidação de amônia proveniente 

da decomposição das proteínas. Podem ser  encontrados no ar teores de 2µg a 15µg 

NOx/m3 em zonas montanhosas longe de atividade humana. As concentrações mais 

elevadas se encontram nas zonas urbanas e industriais. A Tabela 2.2 apresenta as emissões 

de NOx avaliadas em diferentes países da Europa (EPA, 2001). 



Dissertação de Mestrado – Evandro Souza de Queiroz 
 

7

 

Tabela 2.1- Fontes de emissões de NOx  (Jansen e Bosh, 1987) 

Contribuição Anual  
Fontes 

 106 ton/ano Porcentagem (%) 

Combustão dos combustíveis fósseis      10 – 22 28,5 – 44 

Combustão da biomassa 20 40 

Raio 3 – 4 8 – 8,5 

Estratosfera 1,6 3 – 4,5 

Oxidação de Amônia 0,6 – 2,5 1,5 - 5 

Solo 0 –8 -------- 
  

Tabela 2.2 - Estimativa de emissão de alguns poluentes em 1996 para alguns países 

europeus (milhares de toneladas, exceto para o CO2 (milhões de toneladas) – (EPA, 2001) 

 
 

País 
 

SO2 NOx COV CH4 CO CO2 

Áustria 57 180 288 493 1125 NA 
Bélgica 265 368 357 NA 1369 NA 
Bulgária 1565 285 162 546 676 NA 
Croácia 64 74 87 148 413 20 
Rep. Tnheca 1043 476 313 632 977 142 
Dinamarca 205 317 150 468 80 109 
Finlândia 116 294 191 281 474 73 
França 1136 1809 2833 3142 9755 366 
Alemanha 1701 2080 2069 3939 7404 1013 
Grécia 599 412 451 504 1470 101 
Hungria 742 216 165 NA 801 74 
Irlanda 162 133 114 811 338 40 
Holanda 149 552 399 1359 995 209 
Noruega 37 246 407 535 794 45 
Polônia 2610 1272 844 2016 5332 NA 
Federação Russa 2960 2719 2840 3457 10265 1653 
Suécia 91 333 492 327 1193 69 
Suíça 33 143 224 259 535 NA 
Reino Unido 2223 2237 2255 4094 5511 654 
Iugoslávia 478 63 NA NA NA NA 

    N.A.  (não aplicado) 
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Os meios de transporte, as indústrias (fabricação de ácido nítrico, etc.), as estações 

de combustão e as combustões domésticas são as fontes mais importantes de produção dos 

óxidos de nitrogênio. Os veículos com suas emissões são os maiores responsáveis pela  

forte concentração de NOx  nos países industrializados, 45%-60% em certos casos 

(Leygonie, 1989). 

 
2.1.2 Efeitos Nocivos 

2.1.2.1 Efeito sobre o ecossistema 

Os óxidos de nitrogênio têm um papel importante na fotoquímica da troposfera e da 

estratosfera. O efeito desses óxidos assim como os óxidos de enxofre sobre o ecossistema 

foram muito estudados (Dilermando, 1983). Cerca de 80% das emissões de NOx  estão sob 

forma de NO que se convertem  lentamente em NO2 por oxidação com o ar. Os NOx  

contribuem para a poluição do ar facilitando a formação de ozônio por reação fotoquímica, 

assim esquematizada:. 

 
NO2  +  hυ                NO  +  O*             (hυ = comprimento de onda) 

 

O2  +  O*  +  M                  O3  +  M       (M = N2, O2, H2O ou CO2)  

 Outro fenômeno que vem ocorrendo freqüentemente em áreas urbanas é o “smog” 

fotoquímico.  O processo de formação de “smog” abrange centenas de reações diferentes, 

envolvendo um número indeterminado de substâncias químicas, nas quais reagentes mais 

importantes são os óxidos de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis (COVs), que  

formam como produto o ozônio (Baird, 2002).  
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 O NO é oxidado lentamente pelo ar e rapidamente por oxidantes atmosféricos como 

ozônio. O NO2, precursor do ácido nítrico e nitroso é um dos poluentes mais implicados no 

fenômeno das chuvas ácidas. 

O N2O é formado principalmente por decomposição de compostos nitrogenados do 

solo. Ele não tem papel significativo na troposfera. No entanto, ele contribui para 

decomposição do ozônio por reações fotoquímicas na estratosfera, provocando mudanças 

climáticas.  

 
 Uma das áreas mais seriamente afetada na Europa é a Escandinávia. A poluição 

levada para lá é produzida nas regiões industriais da Grã-Bretanha e do Leste Europeu 

(Baines, 1992). 

 

2.1.2.2 Efeito sobre o homem 

Entre os óxidos de nitrogênio (N2O, NO2, NO, N2O3, N2O5 e N2O4), os que causam 

efeitos nocivos ao homem do ponto de vista toxicológico são o monóxido de nitrogênio e o 

dióxido de nitrogênio.  O monóxido de nitrogênio é facilmente oxidado pelo oxigênio do ar 

formando dióxido de nitrogênio: 

             2NO +  O2   →  2NO2  

 Os vapores nitrosos são absorvidos por inalação transformando-se em nitratos, os 

quais convertem a hemoglobina ou oxihomoglobina com Fe2+ em metahemoglobina com 

Fe3+, incapaz de transportar O2 aos tecidos resultando em nova anoxia, podendo provocar a 

morte por asfixia (Dilermando, 1983). Uma concentração de 300µg NO2/m3 é 
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suficientemente perigosa para causar danos irreversíveis a saúde. A taxa máxima 

admissível nos Estados Unidos é de 240 µg NO2/m3, mas frequentemente ultrapassa nas 

regiões industriais. Na Europa, a taxa média de NOx é 10µg-40µg NO2/m3 nas regiões 

rurais e 40µg -200µg NO2/m3 (20ppb -100ppb) nos setores urbanos e industriais. 

Outro fator importante é a reação do NO2 com água, formando os ácidos nítrico e 

nitroso, sendo estes bastantes agressivos aos tecidos e vias respiratórias. 

Recentemente manifestou-se certa preocupação com o aumento nos níveis do íon 

nitrato na água potável, especialmente em áreas rurais; a principal fonte deste NO3
- é o 

escoamento que ocorre de terras agrícolas para rios e riachos. O excesso de nitrato na água 

potável constitui um risco para a saúde, visto que pode resultar em metemoglobinemia 

tanto em bebês recém-nascidos, como em adultos com uma determinada deficiência 

enzimática. As bactérias, presentes, por exemplos, em mamadeiras que não são 

esterilizadas ou no estômago do bebê, reduzem parte do nitrato para nitrito: 

   NO3
-
  +  2H+  +  2e-                NO2

-
  +  H2O   

 O nitrito combina-se com a hemoglobina do sangue e promove sua oxidação, 

impedindo, como conseqüência, a absorção e o transporte adequado de oxigênio para 

células. O bebê torna-se azul e sofre insuficiência respiratória. A ocorrência da 

metemoglobinemia, ou “síndrome do bebê azul”, é hoje relativamente rara em países 

industrializados, mas ainda constitui um problema nos países em desenvolvimento (Baird, 

2002). 
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2.1.3 Legislação sobre as emissões de NOx 
  

 No Brasil, os padrões de qualidade do ar foram estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, através da Resolução nº5/89, considerando a 

necessidade de se estabelecer estratégias para o controle, preservação e recuperação da 

qualidade do ar. Foram estabelecidos através de dois tipos de padrões de qualidade do ar: 

� Padrões Primários de Qualidade do Ar 

 São as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 

população, podendo ser entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de 

poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. 

� Padrões Secundários de Qualidade do Ar 

 São as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 

adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos 

materiais e ao meio ambiente, em geral, podendo ser entendidos como níveis desejados de 

concentração de poluentes, constituído em meta de longo prazo. 

 Os padrões de qualidade do ar foram definidos através de Resolução específica do 

CONAMA nº 05/90, onde estão estabelecidos também os Níveis de Atenção, Alerta e 

Emergência, que auxiliam na execução do Plano de Emergência para Episódios Críticos do 

Ar, no qual devem ser estabelecidas as providências que devem ser tomadas a partir da 

ocorrência da detecção dos Níveis de Atenção e de Alerta, no sentido de evitar o Nível de 

Emergência (Pinto et al., 2002). A Tabela 2.3a e 2.3b apresenta os padrões Nacionais de 

Qualidade do Ar segundo a Resolução do CONAMA 03/09. 
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       Tabela 2.3a - Padrões Nacionais de Qualidade do AR (Res. CONAMA Nº 03/90, 28 

de junho de 1990). 

                       
 

Poluente 

 

Padrão Período Tipo de Padrão 
 

Valor 

Padrão primário Ano Média geométrica 80 µg/m3 

Padrão primário 24 horas Média 240 µg/m3 

Padrão secundário Ano Média geométrica 60 µg/m3 

Padrão secundário 24 horas Média 150 µg/m3 

Nível de atenção 24 horas Média 375 µg/m3 

Nível de alerta 24 horas Média 625 µg/m3 

 

Partículas 

Totais em 

Suspensão 

(PTS) 

Nível de emergência 24 horas Média 875 µg/m3 

Padrão primário 1 hora Média  160 µg/m3 

Padrão secundário Ano Média  160 µg/m3 

Nível de atenção 1 hora Média 400 µg/m3 

Nível de alerta 1 hora Média 800 µg/m3 

       

 Ozônio 

   (O3) 

Nível de emergência 1 hora Média 1000 µg/m3 

Padrão primário Ano Média Aritmética 50 µg/m3 
Padrão primário 24 horas Média 150 µg/m3 
Padrão secundário Ano Média aritmética 50 µg/m3 
Padrão secundário 24 horas Média  150 µg/m3 
Nível de atenção 24 hora Média 250 µg/m3 
Nível de alerta 24 hora Média 420 µg/m3 

 
 
Partículas       
Inaláveis 

Nível de emergência 24 hora Média 500 µg/m3 
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       Tabela 2.3.b - Padrões Nacionais de Qualidade do AR ( Res. CONAMA Nº 03/90, 28 

de junho de 1990)   

                               
 

Poluente 

 

Padrão Período Tipo de Padrão 
 

Valor 

Padrão primário Ano Média aritmética 100 µg/m3 

Padrão primário 1 hora Média 320 µg/m3 

Padrão secundário Ano Média aritmética 100 µg/m3 

Padrão secundário 1 hora Média 190 µg/m3 

Nível de atenção 1 hora Média 1130 µg/m3 

Nível de alerta 1 hora Média 2260 µg/m3 

 

 

Dióxido de 

Nitrogênio 

(NO2) 

Nível de emergência 1 hora Média 3000 µg/m3 

Padrão primário Ano Média aritmética 80 µg/m3 

Padrão primário 24 horas Média 365 µg/m3 

Padrão secundário Ano Média aritmética 40 µg/m3 

Padrão secundário 24 horas Média 100 µg/m3 

Nível de atenção 24 horas Média 800 µg/m3 

Nível de alerta 24 horas Média 1600 µg/m3 

 

Dióxido de 

Enxofre 

(SO2) 

Nível de emergência 24 horas Média 2100 µg/m3 

Padrão primário 8 horas Média  10 µg/m3 

Padrão primário 1 hora Média 40 µg/m3 

Padrão secundário 8 horas Média  10 µg/m3 

Padrão secundário 1 hora Média 40 µg/m3 

Nível de atenção 8 hora Média 17 µg/m3 

Nível de alerta 8 hora Média 34 µg/m3 

 
 
Monóxido de 
Carbono 
(CO) 

Nível de emergência 8 hora Média 46 µg/m3 
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Alguns países tentam delimitar a produção de efluente gasoso adotando leis para 

impor um limite máximo (Tabela 2.4). 

 
Tabela 2.4 - Projeto Europeu de Leis de 1985 

 
Dióxido de Enxofre 

(mg/Nm3) 
Óxido de Nitrogênio 

(mg/Nm3) Tipo de 
combustível 

Potência 
Térmica 
(MW) 

Poeira 
(mg/Nm3) á partir de

01/01/85 

Após 
 

31/12/95 

á partir de 
01/01/85 

Após 
 

31/12/95 

Sólido 
< 100 

100 -300 
>300 

< 50 
< 2000 
< 1200 
< 400 

< 2000 
< 1200 
< 250 

< 800 
< 800 
< 650 

< 400 
< 200 
< 200 

Líquido 
< 100 

100 -300 
> 300 

< 50 
< 1700 
< 1700 
< 400 

< 1700 
< 1700 
< 250 

 
< 450 

 
< 150 

 

Gasoso 
< 100 

100-300 
> 300 

< 5  
< 35 

 
< 350 

 
< 100 

 
 

2.2 Técnicas de Redução das Emissões de NOX 

 Várias técnicas de redução de NOx foram colocadas em funcionamento (Figura 

2.1). Podem ser destacadas as seguintes: 

- as técnicas primárias ou de controle da combustão; 

- as técnicas secundárias ou de tratamento de efluentes gasosos após a combustão. 
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Figura 2.1- Técnicas de redução de NOx. 
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2.3 Tratamento de Efluentes  

  
 A redução dos NOX  por controle da combustão é preferível para evitar a formação 

de NOx  e sua capacidade de redução pode chegar até 25%-60%. No entanto, devido as 

imposições das legislações atuais para uma redução maior dos óxidos de nitrogênio, o 

tratamento dos efluentes gasosos é necessário.  Os processos de tratamento dos efluentes 

estão divididos em dois tipos: processo por via seca e processo por via úmida. 

 

2.3.1 Processo por via seca 

 Numerosos processos por via seca foram desenvolvidos para tratar os efluentes 

gasosos. No entanto, somente dois atendem ao nível de comercialização: as reduções 

seletivas catalíticas (SCR) ou não catalíticas (SNCR). 

a) Redução seletiva catalítica (SCR) 

 A redução seletiva catalítica é um processo no qual os óxidos de nitrogênio são 

eliminados por injeção de amônia nos efluentes gasosos em presença de um catalisador a 

base de vanádio, tungstênio, cromo ou de zeólitas. Esses catalisadores se apresentam em 

forma de casas de abelhas para limitar a perda de carga. Os óxidos de nitrogênio são 

convertidos em N2 e em vapor de água de acordo com as seguintes reações: 

  4NO + 4NH3 + O2  →  4N2 + 6H2O 

  6NO + 4NH3  →  5N2 + 6H2O 

  2NO2 + 4NH3 + O2   →  3N2 + 6H2O 

  6NO2 + 8NH3   →  7N2 + 12H2O 

  NO + NO2  + 2NH3  →  2N2 + 3H2O 
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 O resultado obtido indica que a primeira reação é a reação dominante (Cho, 1994). 

A operação pode ser interrompida devido ao envenenamento prematuro do catalisador, por 

produtos sulfurados, presentes no efluente. A temperatura de funcionamento é mais baixa 

do que no processo SNCR (280°C -400°C), a eficiência do processo está entre 40% e 90% 

de redução dependendo do tipo de catalisador (Martin e Flament, 1993). 

Schaub et al. (2003) estudaram a redução de NOx através de um processo catalítico 

(SCR), onde os óxidos de nitrogênio são reduzidos por amônia. As experiências foram 

desenvolvidas em reator com filtro cerâmico rígido ativado com V2O5/TiO2, obtendo-se 

uma conversão de NO entre 60%–85% operando a uma temperatura de 250ºC. O NO é 

reduzido pela amônia e ao mesmo tempo ocorre a oxidação da amônia com oxigênio, 

segundo as equações: 

  4NO  +  4NH3   +  O2   →  4N2   +  6H2O  

                    4NH3   +  3O2   →  2N2   +  6H2O           

b) Redução seletiva não catalítica (SNCR) 

 Neste processo, os reagentes como a amônia ou uréia, são injetados na saída do 

forno, onde as temperaturas dos efluentes gasosos estão entre 900°C-1200°C. Ele se 

desenvolve segundo reações do tipo: 

   NO + NH3 + 1/4 O2   →  N2 + 3/2H2O 

 A eficiência desse processo depende da temperatura do gás, da mistura dos 

reagentes com o gás, do tempo de residência e da quantidade de reagente em relação a 

concentração de NOX. Foram obtidas taxas de redução até 90%, conduzindo a 

concentrações finais de 100mgNOX/m3 (Martin e Flament, 1993). 
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 Outros processos de redução são testados para desenvolver este tipo de 

procedimento e em particular para tratar simultaneamente NOx e SO2.  Alguns exemplos 

estão citados abaixo: 

- KMnO4 /NaOH (Chu et al., 2001) 

- CO(NH2)2 + Ca(OH)2 (Gullet et al., 1992) 

- NH3 e CH3OH (Hjuller et al., 1993) 

 

 2.3.2 Processo por via úmida 

 Na literatura, vários processos úmidos foram propostos e estudados. Esses 

processos são geralmente instalados na saída dos efluentes gasosos antes da entrada na 

chaminé. Os principais processos para o tratamento dos gases contendo NOX podem ser 

classificados da seguinte maneira: 

- Oxidação em fase gasosa seguida de absorção. 

- Absorção com reação de complexação em fase líquida. 

- Absorção com oxidação/redução em fase líquida. 

 

2.3.2.1 Oxidação em fase gasosa seguida de absorção 

 

A absorção de NOx em soluções aquosas é caracterizado pelo transporte de NO, 

HNO2, NO2, N2O3 e N2O4. Segundo Thomas e Vanderschuren (2000), essas três últimas 

espécies reagem continuamente com água para formar ácido nítrico e ácido nitroso 

segundo as reações: 
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N2O3   +  H2O  →  2HNO2 

2NO2  +  H2O  →  HNO2  +  HNO3 

N2O4  +  H2O  →  HNO2  +  HNO3 

A equação abaixo representa a taxa de transferência de massa usada para o NO2 da 

segunda reação, sendo considerada uma reação de pseudo-segunda ordem em relação a 

NO2. 
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na qual, OKP é o parâmetro cinético total. 

O sistema de absorção de NOx em solução de hidróxido de sódio é bastante 

semelhante ao processo em água segundo Thomas et al. (2000), sendo a fase líquida 

composta de íons de nitrito e nitrato, de acordo com as reações: 

HNO2  +  NaOH  →  NaNO2  +  H2O 

HNO3  +  NaOH  →  NaNO3  +  H2O  

A absorção em uma solução de NaOH é extensivamente utilizada para tratamento 

dos efluentes gasosos contendo SO2 (dessulfurização de frações do petróleo, etc.). No 

entanto, este processo não é eficaz no tratamento de NOx que contém maior parte em NO, 
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pois este é pouco solúvel. Podemos então imaginar um processo de tratamento de efluentes 

gasosos por oxidação em espécies mais solúveis (NO2, N2O3, ou N2O4), seguido de uma 

absorção, seja por uma solução alcalina para precipitar em forma de sais, ou seja, por uma 

solução redutora (uréia, ácido amino sulfâmico) para os transformar em espécies não 

poluentes. A oxidação em fase gasosa pode ser total ou parcial.     

 Quando a oxidação é total, o NO se transforma em NO2 ou N2O4 que reage com 

água formando ácido nitroso e nítrico. As reações podem ser resumidas da seguinte 

maneira: 

    NO  +  1/2 O2                  NO2 

    2NO2                 N2O4 

   N2O4  +  H2O                HNO2  +  HNO3 

Se a oxidação do NO é parcial, uma parte do NO se converte em NO2 ou N2O4. O 

NO restante e NO2 em fase gasosa estão sempre em equilíbrio sob a forma de N2O3, depois 

este reage com água formando HNO2 segundo as reações: 

                       NO  +  1/2 O2                 NO2 

           NO  +   NO2                   N2O3 

         N2O3  +  H2O                 2HNO2   

Na presença de uma solução alcalina, por exemplo: Ca(OH)2, esses ácidos são 

precipitados sob a forma de sais segundo as reações: 

    2HNO2  +   Ca(OH)2                   Ca(NO2)2  +  2H2O 

            2HNO3  +   Ca(OH)2                   Ca(NO3)2  +  2H2O   
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a) Sistema NaOH ou Na2CO3 

A absorção de  NOx por uma solução aquosa de hidróxido de sódio ou carbonato de 

sódio (sistema NaOH/Na2CO3),  é importante na produção industrial de NaNO2. 

Entretanto, é preferível que o produto contenha uma quantidade mínima de nitrato. A 

absorção de NOx por uma solução de Na2CO3 é seguida pelo desprendimento de CO2 

(Jethani et al., 1990). 

A formação de nitrito e nitrato na coluna de absorção é devido ao equilíbrio 

complexo, assim como às várias reações e à transferência de massa. Carta (1984) propôs 

um modelo para a absorção isotérmica de NOx em solução aquosa de NaOH. Suchak 

(1990) apresentaram um modelo para funcionamento adiabático. 

 

b) Sistema NH4OH 

 A utilização de amoníaco (sistema NH4OH) permite fixar ao mesmo tempo o SO2 e 

os NOx sendo estes últimos oxidados previamente por  ozônio. Sendo os dois resíduos: 

sulfato de amônio e nitrato de amônio utilizado como fertilizantes. Uma primeira 

instalação, baseado neste processo (processo Walther), foi mostrada na Alemanha em 

1983. Após 7200 horas de funcionamento contínuo, uma produção de 7500 toneladas de 

sulfato de amônio (junho de 1985), o processo parece funcionar convenientemente 

(Benachour, 1990). 
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c) Sistema Mg(OH)2 ou MgCO3 

 Schmidt e Weinrotter (1962), descrevem um processo para eliminar o mono e o 

dióxido de nitrogênio dos efluentes gasosos, utilizando a reação de óxidos de nitrogênio 

com Mg(OH)2 e/ou MgCO3 aquoso para produzir nitrito.  

Sada et al. (1979) estudaram a absorção de NO2 em solução de Mg(OH)2 e 

Ca(OH)2. Eles observaram que a velocidade é a mesma comparada com a absorção em 

água pura.   

Bartok et al. (1971) apresentaram um processo utilizando esses reagentes para tratar 

simultaneamente os efluentes gasosos contendo SO2 e NOx. 

 

2.3.2.2 Absorção com reação complexa em fase líquida 

A maior parte dos poluentes NOx se encontram na forma de NO (90 a 95% de um 

efluente gasoso de uma estação de combustão) que é pouco solúvel e pouco reativa. Por 

esta razão vários autores pesquisaram sistemas reacionais que tenham a capacidade de 

absorção mais importante e que melhorem a reatividade desta espécie. 

 

a) Sistema FeSO4 – H2SO4 

 Kustin et al. (1966), Hikita et al. (1977) e Sada et al. (1978a) estudaram o sistema 

FeSO4 –H2SO4 e mostraram que a absorção de NO em solução de FeSO4 é uma reação em 

equilíbrio: 

   NO  +  FeSO4               Fe(NO)SO4 
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A absorção de NO é acompanhada por uma reação rápida no filme difusional. A 

reação direta é de primeira ordem em relação ao NO e FeSO4. A reação inversa é de 

primeira ordem em relação ao complexo Fe(NO)SO4.  

Bosio et al. (1985) estudaram a absorção de NO e NO2 em solução de FeSO4  

acidificada. A reação é representada pela seguinte equação: 

      NO2 + 3 FeSO4 + H2SO4                Fe2(SO4)3 + Fe(NO)SO4 + H2O 

 O complexo Fe(NO)SO4 pode se decompor por aquecimento da  solução à   uma  

temperatura entre 60 ºC e 100 ºC sob uma pressão de 50 kPa a 100 kPa. Obtiveram uma 

mistura de gás rico em NO, e FeSO4 é regenerado para ser reciclado na coluna de 

absorção. 

 

c) Sistema FeSO4 – Na2SO3 

Uchida et al. (1983) estudaram a absorção de NO numa mistura aquosa de Na2SO3 

e de FeSO4 em uma coluna de borbulhamento (condições operatórias: T=18°C-45°C; 

[NO]=400ppm-800ppm; [FeSO4]=0,001mol/L-0,1mol/L; [Na2SO4]=0,01mol/L-1,5mol/L). 

Fixando a concentração de FeSO4, a velocidade de absorção de NO aumenta com a 

concentração de Na2SO3 e alcança um máximo quando a concentração de Na2SO3 for de 

0,1mol/L. Quando esta concentração for superior a 0,1 mol/L, o pH da solução será mais 

importante;  Fe(OH)2 precipita e a velocidade de absorção diminui. A velocidade 

específica de absorção é dada pela seguinte equação: 
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  φNO = pNO HNO (kNODNO[Na2SO3]1,3[FeSO4]1,3)0,5 

onde, kNO = 7,29 x 109exp(-19200/RT) 

 Os expoentes fracionários da equação indicam que o mecanismo do processo de 

absorção é complexo: 

  NO +  FeSO4  →  Fe(NO)SO4  

 Fe(NO)SO4 + 2 Na2SO3 + 2H2O →  Fe(OH)3 + Na2SO4  NH(SO3Na)2 

 

d) Sistema EDTA 

 A absorção de NO por solução de Fe(II)EDTA é acompanhada por reação de 

complexação reversível: 

NO + Fe(II)EDTA     Fe(II)(NO)EDTA 

 A velocidade de absorção de NO nesta solução é muito importante em relação a 

outros reagentes, apesar da baixa concentração de Fe(II)EDTA. O complexo 

Fe(II)(NO)EDTA pode ser decomposto para regenerar Fe(II)EDTA e para recuperar o NO. 

A velocidade de absorção diminui com o tempo em razão do consumo de Fe(II)EDTA e da 

natureza reversível da reação complexa. No entanto, se adicionarmos redutores como 

Na2SO3 ou MgSO3 podemos ter velocidades maiores (Mahfud, 1998). 
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e) Sistema Na2SO3 

Takcuchi et al. (1977a) estudaram a absorção de NO em uma solução aquosa de 

sulfito de sódio (Na2SO3) em um reator mecanicamente agitado (T = 25ºC; [NO] = 100 

ppm a 800 ppm; [Na2SO3] = 0,02 mol/L - 0,8 mol/L).  

 NO +  Na2SO3 → Na2SO3 (NO)2 

A absorção de NO na solução Na2SO3 é acompanhada por uma reação rápida de 

pseudo-segunda ordem em relação a NO e de ordem zero em relação a Na2SO3. A 

velocidade de absorção é determinada pela equação seguinte: 

  ФNO = (2/3 k DNO (HNO. PNO)3)0,5 

Onde, k = 109 m3 kmol-1 s-1 

DNO = 2,5 x 10-5 cm2 s-1 e HNO = 2 x 10-6 mol cm-3 atm-1. 

 A absorção de NO2 na solução de Na2SO3 foi estudado por vários autores 

(Takeuchi et al., 1977a; Kameoka e Pigford, 1977; Weisweiller e Blumhofer, 1984 e 

Mahfud, 1998). A velocidade de absorção é muito maior que a velocidade de absorção 

adquirida com a água, mas os produtos de reação são numerosos. Este sistema pode ser 

desenvolvido por absorção simultânea de SO2 e NO2 em solução alcalina. 
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2.3.2.3 Absorção com Reação Química em Fase Líquida 

 Neste procedimento, a absorção com oxidação em fase líquida tem a finalidade de 

aumentar a solubilidade e a reatividade de NO. Portanto, o NO é oxidado formando íons 

NO2
- e NO3

- em fase líquida.  

 
a) Sistema H2O2 

 Baveja et al. (1979) estudaram a cinética de oxidação de NO por uma solução de 

H2O2 em reator mecanicamente agitado (condições operacionais: T=15°C–30°C; pNO= 

0,07bar–0,25bar; [H2O2]=0,107mol/L– 0,566mol/L). A reação é determinada pela seguinte 

equação: 

  2 NO + 3 H2O2  →  2 HNO3 + 2 H2O 

rNO = k [NO] [H2O2] kmol m-3s-1 

onde ln (1000 k) = 36,4 - 6900/T 

Esta reação tem a vantagem de formar somente ácido nítrico e água. E é 

particularmente interessante para efluentes gasosos provenientes de fábricas de ácido 

nítrico porque o produto da absorção é reciclado no produto principal. 

Segundo Thomas et al. (2000), a absorção de NOx em solução de peróxido de 

hidrogênio, oxida o ácido nitroso a ácido nítrico, conforme a seguinte equação: 

  HNO2  +  H2O2    →    HNO3  +  H2O 
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Esta reação de oxidação envolve numerosas etapas, sendo conhecida por ser 

catalisada por íons hidrogênio, onde as variações de nitrito e nitrato com o tempo eram 

analisados. Os experimentos ocorreram nas seguintes condições: T = 20 ºC, [H3O+] = 6,7 x 

10-5 – 2,4 x10-2 mol/L; [H2O2] = 4,3 x 10-5 mol/L - 1,3 x 10-2 mol/L; [HNO2] = 6,0 x 10-5 

mol/L –1,7 x 10-3 mol/L. A taxa de velocidade de oxidação foi encontrada segundo a 

expressão: 

-r H2O2 = k [H3O+][H2O2][HNO2]                             

Valor médio da constante cinética encontrada foi k = 3012 L2 mol-2 s-1. 

 

b) Sistema KMnO4 - NaOH 

 Sada et al. (1977) estudaram a oxidação de NO por uma mistura de KMnO4 e de 

NaOH em um reator mecanicamente agitado (condições operacionais: T=25°C; pNO= 

0,015bar – 0,2bar; [KMnO4]=0,089mol/L – 0,243mol/L; [NaOH]=0,5 – 2,5mol/L ).  

Em ausência de NaOH,  a reação é de primeira ordem em relação a NO e KMnO4, a 

reação pode ser representada pela seguinte equação:    

NO +  MnO4
-
 →  NO3

-
 + MnO2 

A absorção é acompanhada por uma reação rápida no filme, a velocidade é dada 

por: 

ФNO = pNO . HNO (k DNO [KMnO4]0,5 
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Onde, k = 7,0 x 105 m3 kmol-1 s-1 

 Uchida et al. (1983) mostraram que o produto da reação (MnO2) tem um efeito 

inibidor na velocidade de reação. Em presença de NaOH, a oxidação é acelerada e a reação 

entre NO e KMnO4 : 

 NO +  MnO4
-
  +  2 OH

-
 →  NO2

-
 +  MnO4

- + H2O 

O valor da constante de velocidade aumenta com aumento da concentração de 

NaOH. Por exemplo, a 25°C, a velocidade de absorção em presença de 2,5mol/L de NaOH 

é 4 vezes maior que em ausência de NaOH.  

Uchida et al. (1983) estudaram a oxidação de NO por uma solução de KMnO4 em 

meio alcalino em reator mecanicamente agitado (condições experimentais: T=15°C-45°C; 

[NO]=400ppm-1800ppm; [KMnO4]=0,04mol/L-0,3mol/L; [NaOH]=0,1mol/L-1,0mol/L). 

A reação de NO em solução de KMnO4 é de primeira ordem em relação a NO e KMnO4, 

quando a concentração de NaOH for inferior a 1,0mol/L,  segundo a reação:  

NO +  MnO4
-                  NO3

- +  MnO2  

A absorção de NO em solução alcalina de KMnO4 é acompanhada por uma reação rápida 

no filme, na qual a velocidade de absorção é representada pela seguinte expressão: 

фNO = pNO . HNO (k DNO [NaOH][KMnO4])0,5 

onde k = 4,4 x 106 m3 kmol-1 s-1. 
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Chu et al. (2001) desenvolveram experimentos de absorção simultânea de SO2 e 

NO em solução de  KMnO4  em meio alcalino (solução de NaOH), onde o fluxo gasoso de 

SO2 e NO era diluído por N2 em um misturador de gás, mantendo-se uma temperatura de 

50 ºC antes de entrar no reator. Eles observaram que a velocidade de absorção diminuía 

com o aumento da concentração de SO2 de modo bastante significativo. 

 

c) Sistema NaClO2 - NaOH 

 Sada et al. (1978b, 1979) estudaram a absorção de NO em uma mistura de 

NaClO2/NaOH. A oxidação de NO por NaClO2 em presença de NaOH ocorre segundo a 

reação: 

4NO2  +  ClO2
-  +  4OH-   →   4NO3

-  +  Cl-  +  2H2O 

 Sada et al. (1978b) quantificaram a velocidade de absorção de NO na mistura de 

NaClO2 e NaOH num reator agitado. Os  experimentos  foram  conduzidos  nas  seguintes  

condições:  T= 25 ºC; pNO = 0,008 bar – 0,15 bar; [NaClO2] = 0,21 mol/L – 1,5 mol/L; 

[NaOH]= 0,05 mol/L – 0,5 mol/L. A absorção é acompanhada por uma reação rápida no 

filme e a reação é de segunda ordem em relação ao NO e de primeira ordem em relação ao 

NaClO2 no caso onde a concentração de NaClO2 seja superior  a 0,8 mol/L. A velocidade 

de absorção é dada pela seguinte equação:  

фNO = (pNO . HNO)2/3 (2/3k DNO [ClO2
-]0,5 

onde, k = 3,8 x 1012 exp(-3,73[NaOH]m3 kmol-1 s-1. 
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Nas seguintes condições operacionais: T= 25 ºC; pNO = 0,008 bar – 0,15 bar; 

[NaClO2] = 0,25 mol/L – 2,0 mol/L; [NaOH] = 0,1 mol/L, Sada et al. (1979b) mostraram  

que quando a concentração de  NaClO2 é inferior a 0,1 mol/L, há um aumento progressivo 

da velocidade de absorção para uma gama de concentração de NO compreendida entre 

5x10-7 mol/L e 2x10-7 mol/L. 

 Chu et al. (2001) desenvolveram  experimentos para medir  a absorção de NO em 

uma solução de NaClO2/NaOH, testando os efeitos de vários  parâmetros operacionais na 

cinética de absorção. Observaram que a taxa de absorção de NO aumenta com o aumento 

da concentração de NaClO2, e que a presença de solução diluída de NaOH inibe a 

produção de ClO2 que pode ocorrer segundo as reações:  

NaClO2  +  H2O   →   HClO2  + NaOH 

  8HClO2   →   6ClO2  +  Cl2  +  4H2O  

  2NaClO2  +  Cl2   →   2NaCl  + 2ClO2 

 

d) Sistema CO(NH2)2 

 Warshaw (1971) desenvolveu um processo para tratamento de um efluente gasoso 

contendo óxidos de nitrogênio (NO e NO2) por absorção em uma solução de uréia 

acidificada. Os efluentes gasosos na fabricação de ácido nítrico contêm geralmente NO e 

NO2 em quantidades quase equimolares. Esses produtos reagem com a água formando 

ácido nitroso (HNO2) que reage com a uréia para formar N2 e CO2 e água de acordo com as 

reações: 
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     NO + NO2 + H2O  → 2 HNO2    

 NH2CONH2 + 2 HNO2  → 2 N2 + CO2 + 3 H2O 

 A absorção é efetuada à temperatura entre 30°C e 90°C em um reator de leito fixo 

em contra corrente no qual a fase líquida evolui em um sistema fechado seguido de 

recirculação. A concentração de uréia varia de 10 kg.m-3  a 300 kg.m-3 e o ácido representa 

10% do volume reacional. Não importa qual ácido ionizado pode ser usado (mineral ou 

orgânico). São preferidos os ácidos convencionais tais como o ácido nítrico, ácido 

sulfúrico, ácido clorídrico ou o ácido acético. 

 A solução de uréia ácida não pode ser utilizada para tratar um efluente composto 

essencialmente de NO, gases das estações de combustão, pois este não tem as proporções 

equimolares de NO e NO2, condição necessária para formar HNO2.  

 Mahfud et al. (1998) também estudaram a redução do ácido nitroso em uma solução 

aquosa de uréia, em um reator fechado, mecanicamente agitado, sob diferentes condições 

operacionais. Fixando o pH e a temperatura, a velocidade de redução de ácido nitroso por 

uréia é de primeira ordem em relação ao ácido nitroso e em relação a uréia, segundo a 

expressão: 

  r = k [HNO2] [CO(NH2)2]  

 Para pH = 1 e temperatura de 25 ºC, a constante de velocidade é: 

k = 6,47 x 10-2 mol-1 s-1 
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e) Sistema NH4Cl 

Nguyen et al. (2003) estudaram a cinética da reação entre o nitrito (NO2
-) e o 

amônio (NH4
+) em solução aquosa em função do pH, temperatura e atividade dos 

reagentes. Obtiveram uma lei cinética de primeira ordem em relação ao amônio e de 

segunda ordem em relação ao nitrito. Foi observado que a reação depende fortemente do 

pH da solução, aumentando a velocidade de um fator 4000 quando o pH decresce de 7 para 

3. O íon hidrogênio catalisa a reação pela mudança de concentração dos reagentes NH3 e 

N2O3 formados de acordo com o mecanismo proposto. No mecanismo desenvolvido a 

reação entre nucleófilo NH3 e o eletrófilo N2O3 é o passo limitante da reação de acordo 

com as observações experimentais. O íon nitrito produz imediatamente a nitrosamina 

(H2NNO) com dissociação rápida nos produtos finais (nitrogênio e água).  

 

f) Sistema N2H4 

Lee e Kim (1998) estudaram a redução, em fase homogênea, de NOx por hidrazina 

(N2H4) numa coluna de absorção em escala piloto. Os experimentos foram  conduzidos  

nas  seguintes  condições:  T= 773K-973K; [NO] = 200ppm-300ppm; [N2H4 (10%)]/ 

[NO]= 1,0-5,0; [O2]=11,5%-12%. A redução máxima de NO ocorreu em torno de 873K e 

razão molar 4,0.  
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2.4 Transferência de Massa Gás-Líquido 

 A velocidade global de reação está sujeita à influência de fatores que afetam a 

velocidade de transferência de massa entre as fases. Quando se transfere material de uma 

fase para outra, através da interface que lhes é comum, a resistência à transferência em 

cada fase provoca um gradiente de concentração. A concentração da substância difusora 

nas duas fases é imediatamente adjacente à interface e são em geral, desiguais, mesmo 

quando expressas em unidades idênticas. Mesmo quando não ocorre reação química na 

fase líquida, os problemas, envolvendo dispersão de gases são extremamente complexos 

em virtude do grande número de variáveis que controlam a transferência de massa no 

sistema. 

 As equações de velocidade para o transporte turbulento que ocorre são escritas em 

termos de coeficientes de transferência de massa kG  para a fase gasosa, kL para a fase 

líquida ou os respectivos coeficientes globais KG e KL. 

 O coeficiente global de transferência de massa de um determinado composto 

através da interface gás-líquido pode ser obtido pelos coeficientes de transferência  de 

massa através do filme líquido e gasoso, sendo expresso  pela seguinte equação: 

kkK GLL H
1

+
1

=
1

 

na qual, H é a constante de Henry. 

 Os parâmetros de transferência acessíveis experimentalmente são a área interfacial, 

os coeficientes de transferência volumétrica  kLa e kGa ou os produtos kLs e kGs, onde s 
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representa a superfície de troca gás-líquido. O coeficiente de transferência volumétrico kLa 

será obtido dividindo-se kLs pelo volume do líquido onde o gás está presente. 

 Existem dois grandes métodos utilizados para medir os coeficientes de transferência 

de matéria gás-líquido, o método químico e o método físico. 

 Os métodos químicos funcionam com uma absorção seguida de uma reação 

química. Existem muitos processos de importância industrial em que o soluto reage ou 

reversível ou irreversivelmente. A maior parte dos casos envolve fenômenos que podem 

afetar a taxa de absorção.  Quando a reação ocorre em fase líquida e é rápida e irreversível, 

a taxa de absorção pode ser controlada principalmente pela resistência à transferência na 

fase gasosa. Ilustram essa situação a absorção da amônia em uma solução ácida de SO2 em 

solução alcalina para determinar o kG em relação ao número de moles do gás (nG) segundo 

Sada et al. (1978b): 

.187,06
, 107,3

2

−−×= Gnk SOG  

 Jamal e Meisen (2001) estudaram a cinética de reação entre monóxido de carbono 

(CO) e solução aquosa de dietilamina (DEA), onde um mecanismo para a reação deste 

sistema é proposto e um modelo matemático desenvolvido para estimar a cinética a partir 

de dados experimentais em reator batelada  para temperaturas  entre 313 K e 414 K. A 

constante de Henry do CO em solução aquosa de DEA é um elemento chave no modelo da 

reação. Um processo industrial significativo é a reação de CO com aminas secundárias 

para produzir formalamidas. 

 Os cálculos de kLa são obtidos a partir da seguinte correlação: 
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Sc 5,077,0

imp

2N
L 2907081,0=a Red

D
k  

onde os números de Reynolds (Re) e número de Schmidt (Sc) são definidos pelas 

expressões: 

                        µ
dρ

L

LRe
2
impN

=                e             
ρD

µLSc

2 LN

=  

 Um estudo desenvolvido por Zambon et al. (2003) com o objetivo de propor um 

modelo matemático de transferência de massa de compostos orgânicos voláteis, em 

unidades de arraste com ar difuso, foi desenvolvido em escala piloto, em um reator 

batelada, sendo o coeficiente de transferência de massa da fase líquida kL obtido em função 

do gradiente médio de velocidades e da relação entre os coeficientes globais de 

transferência de massa  do composto i e do oxigênio, segundo a relação: 

k
k

OL

iL

i
2

,

,β =  

Os métodos físicos são baseados na absorção ou dessorção de um gás no líquido em 

ausência de reação química medindo a concentração na fase líquida ou/e na fase gasosa 

seja em regime permanente, ou em regime transiente (dinâmico). Esses métodos são 

limitados para determinar o coeficiente de transferência volumétricos na fase líquida (kLa) 

ou global (KLa). 
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Para a determinação do coeficiente de transferência volumétrica, os métodos físicos 

mais utilizados são oxigenação dinâmica e traçadores gasosos solúveis ou moderadamente 

solúveis (SO2, CO2 e NO).  

 O método de oxigenação dinâmica é muito utilizado para determinação da 

capacidade de oxigenação em bioreatores ou nos fermentadores, segundo Vant Riet (1979) 

e Linek et al. (1987). O principio desse método é reoxigenar a solução por passagem de ar 

ou oxigênio em um meio previamente desoxigenado. 

 O método de traçador de gás é bastante aplicado para medir o coeficiente de 

transferência gás-líquido em reator slurry trifásico para avaliar simultaneamente a 

transferência gás-líquido, difusão intraparticular e adsorção (Burhart e Smith, 1979). Este 

método consiste na introdução em uma fase gasosa de um traçador solúvel ou 

moderadamente solúvel (H2S, NO, SO2, CO2) acompanhando a concentração na fase 

gasosa.  

 Van’t Riet (1979) comparando vários resultados da literatura, constatou que a 

melhor correlação proposta para o coeficiente de transferência de massa gás-líquido na fase 

líquida (kLa) é expressa segundo a equação: 

( )bg

a

L u
V
PKak 






=  

Onde, 

K, a e b são constantes; 

  P é a potência mecânica consumida pelo agitador; 

  ug é a velocidade superficial do gás. 
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Judat (1982), examinando dados da literatura sobre transferência de massa gás-

líquido sob as mesmas condições e propôs três tipos de correlações: 

- em função de números adimensionais do tipo Fr, B, Ga, D/d de acordo com a seguinte 

equação: 

[ ]6,0
21

36,06,04
)/()(1085,9ak L

−= dDfGfBFrx a  

ou 

  f1(Ga) = 1 + 4,55 x 103 Ga1/3 

  f2(D/d) = [D/d + 3,96 x 10-2 D/d)3]5/3 

 

  Fr = n2d/g ; B = (QG/D2)(vg)-13 

Ga = Re2/Fr = gd3/n2 

Sendo D o coeficiente de difusividade , d o diâmetro da paleta, n velocidade de agitação, g 

a aceleração da gravidade, v a velocidade superficial do gás e QG a p.vazão do gás. 

- em função do tipo  kLa = f (p/V, B)  que conduz a seguinte correlação: 

( )
( )0,65/B-0,6-

4,05

L 0,81x10B

108,9
ak

+
=

−

V
Px

 

 

sendo,  o outro modelo proposto na literatura, segundo a equação: 
 

  kLa = 7 x 10-5 (P/V)0,43(QG/V)0,57 H0,57 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

 A montagem experimental para o estudo da cinética da redução dos nitritos pelo 

ácido amino sulfâmico está representada na Figura 3.1. O sistema está descrito, segundo o 

esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Esquema do Reator 

3.1.1. Reator 

 Os experimentos cinéticos foram desenvolvidos em um reator autoclave (modelo 

PARR) em aço inoxidável 316, com volume total de 1L. O reator é equipado com dois 

agitadores de 6 pás, tipo turbina, um sensor térmico juntamente com elementos de 

aquecimento externo e serpentina de refrigeração interna, gerenciados por um controlador 

tipo PID, WATLOW- série 981, permitindo o controle da temperatura no reator em  ±1K.  
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1. Introdução de reagente 
2. Banho térmico 
3. Reator 
4. Agitador Mecânico 
5. Ponto de amostra 
6. Sonda de pH-metro 
7. pH-metro 
8. Bomba de recirculação 
9. Motor do Agitador 
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As condições experimentais de operação no reator estão relacionadas na Tabela 3.1. 

Em todos os experimentos os reagentes foram previamente quantificados. 

Tabela 3.1- Condições experimentais para o estudo cinético de redução do ácido nitroso. 

Temperatura (K) 288 / 293 / 303 

Volume reacional (L) 0,8 

Concentração de HNO2 (kmol m-3) (0,000925; 0,00185 e 0,0037) 

Concentração de HSO3NH2 (kmol m-3) 0,00185 e 0,0050 

pH 2,0 – 3,2 

Velocidade de Agitação - N (rpm) 300 – 700 

 

3.1.2. Regulador de Temperatura 

A controle da temperatura do meio reacional é feito por dois termopares ligados ao 

sistema operacional, gerenciado por um controlador digital.  

3.1.3. Acompanhamento do pH 

 Verificou-se durante os experimentos que a variação do pH era mínima não sendo 

necessário fazer correções no decorrer dos experimentos. 

 

3.2 MÉTODOS 

   Para acompanhar a evolução cinética da reação em meio homogêneo em fase líquida, 

foram utilizados dois métodos de análise: 
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- método de análise em fase gasosa (manométrico); 

- método de análise na fase líquida. 

 

3.2.1 Método Manométrico (MM) 

 As reações de redução do ácido nitroso por ácido amino sulfâmico foram realizadas 

segundo o esquema da Figura 3.1. 

 Este método pode ser utilizado quando um ou mais produtos da reação sejam 

gasosos. Os experimentos foram realizados em um reator completamente fechado onde a 

pressão é acompanhada em função do tempo (método manométrico). Inicialmente, foram 

introduzidos no reator 0,8 litros de solução aquosa de ácido amino sulfâmico de 

concentração conhecida. Após o fechamento do reator e tomado os devidos cuidados para 

evitar perda da fase gasosa e da fase líquida, inicia-se a homogeneização da solução a uma 

velocidade de agitação definida. Após estabelecidas as condições operacionais, é injetado 

uma quantidade de nitrito de sódio de concentração conhecida com a ajuda de um seringa, 

ação esta que determina o início da reação (t = 0). Verificou-se que o pH da solução no 

meio reacional sofre pequenas variações. Os experimentos foram realizados em presença 

de excesso de redutor (ácido amino sulfâmico). 

 O produto gasoso formado decorrente da reação a volume constante aumenta a 

pressão do sistema. Conhecendo-se a pressão e a estequiometria da reação, pode-se estimar 

a taxa de transformação do ácido nitroso. Sendo o ácido nitroso muito instável, utilizou-se 

nas experiências o nitrito de sódio. 
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 Nas experiências realizadas por método manométrico (reação de ácido nitroso com 

ácido amino sulfâmico), procedeu-se a transformação química representada pela seguinte 

reação global: 

    HNO2(L)  +  HSO3NH2(L)  →  N2(G)  +  H2SO4(L)  +  H2O(L)                  

 O aumento da pressão do sistema deve-se à formação do N2 correspondente ao 

consumo de nitrito, permitindo, através deste efeito, o acompanhamento do avanço da 

reação. Pode-se deduzir a relação entre a pressão e a concentração da seguinte maneira: 

A variação de pressão medida ∆P está diretamente relacionada a pressão do 

nitrogênio que é produzida pela reação: 

  ∆P = PN2                       (3.1)    

Segundo a estequiometria da reação, tem-se: 

dt
nd

dt
nd NHNO )()(

22 =−
                

(3.2)    

Da lei dos gases perfeitos, escreve-se: 

22 N
G

N P
RT
Vn =

                
(3.3)

 
 

Substituindo a equação (3.3) na equação (3.2), encontra-se: 

    dt
Pd

RT
V

dt
nd GHNO )()(

2 ∆=−
             (3.4a)  
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ou 

dt
Pd

dt
nd

c HNO )()(
2 ∆=−

   GV
RTcqual na =

                     (3.4 b) 

Integrando (3.4 b), obtém-se: 

Pnnc HNO ∆=− )(
20

                (3.5) 

No final da reação, pode-se escrever: 

0cnPP f =∆=∆
        

        (3.6) 

na qual, n0 e nHNO2 são os números de moles do nitrito  no instante inicial (t=0) e a t, 

respectivamente. 

Quando se estabelece a relação entre a equação (3.5) e a equação (3.6), resulta: 

0

0 )(
2

n
nn

P
P HNO

f

−
=

∆
∆

              (3.7a)      

ou          )1(02
f

HNO P
Pnn

∆
∆−=

             (3.7b) 

A partir da equação (3.7b), pode-se obter a relação entre a pressão de nitrogênio e a 

concentração de ácido nitroso: 

)1(0
22

f
HNOHNO P

PCC
∆
∆−=

               (3.8) 

A fração de conversão (X) de nitrito é definida pela seguinte relação: 
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2

22

HNO

HNOHNO

C

CC
X

−
=

                         (3.9) 

3.2.2 Método de Amostragem na Fase Líquida (MAFL)  

 A aplicação deste método o reator funciona em sistema fechado para a fase líquida. 

No início, colocou no reator 0,8 litros de uma solução de ácido amino sulfâmico de 

concentração conhecida. Em seguida, foram realizadas as regulagens da temperatura e da 

velocidade de agitação. Quando as condições operacionais eram atingidas, injeta-se uma 

certa quantidade de nitrito de sódio (1,85x10-3 kmol.m-3) no reator,  marcando o início da 

reação (t=0). Para efetivação desta metodologia de análise fez-se necessário à introdução 

de uma bomba de recirculação para que fossem coletadas as amostras da fase líquida 

através de uma seringa em intervalos de tempo pré-determinados. 

 As coletas das amostras da fase líquida foram realizadas para determinar a 

concentração de nitritos em intervalos de tempo determinados. 

 Tomou-se como solução de referência para estas análises o reagente de Griess-

Saltzman (sulfanilamida/dicloreto de N-(naftil) - etilenodiamina), Anexo E. 

 Os íons NO2
- formam um íon diazóico com a sulfanilamida em meio ácido. O 

diazóico reage com o dicloreto de N-naftil etilenodiamina, para formar um corante rosa 

cuja a densidade ótica é medida em um espectrofotômetro, modelo Fento-4365, sendo o 

comprimento de onda definido em 543nm, onde a absorbância do composto formado é 

proporcional à quantidade de nitrito presente na amostra. Este método foi proposto por 

Saltzman (1954) e desenvolvimento modificado por Andrew 1995 (Standard Methods). 

 A partir dessas grandezas determinou-se a fração de conversão do ácido nitroso 

pela equação 3.9. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 Para compreender a cinética de redução dos nitritos por ácido amino sulfâmico, 

procedeu-se  a reação entre o nitrito de sódio e o ácido amino sulfâmico em fase líquida em 

reator mecanicamente agitado. Com a finalidade de seguir o avanço da reação, utilizaram-

se dois métodos de análises: método manométrico e método de análise em fase líquida. Os 

resultados obtidos pelos dois métodos foram em seguida comparados. 

 A redução de nitritos por ácido amino sulfâmico pode ser representada pela 

seguinte reação global: 

                              NaNO2    →  Na+  +  NO-
2

 

HNO2 + HSO3NH2  → N2 + H2SO4 + H2O 

(4.1)

 (4.2)

 

 Os parâmetros operacionais do processo são a velocidade de agitação, o pH, a 

temperatura e a razão estequiométrica (M). 

 

4.1 Avaliação do processo de remoção de nitritos 

 A fim de comprovar a influência da velocidade de agitação, sobre a transferência de 

massa gás-líquido, foram utilizados os dois métodos de análise para reação de redução do 

ácido nitroso nas mesmas condições operacionais, pH, temperatura e razão 

estequiométrica. Os resultados obtidos são mostrados nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. De 

acordo com as Figuras, observamos que existe uma diferença da velocidade de consumo de  
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nitritos entre os dois métodos de análises.  Podemos então afirmar, a partir  desses dois 

métodos, que não  medimos a mesma grandeza. Portanto, o método de análise da fase 

líquida mede diretamente a concentração de nitritos  no seio  da fase líquida, enquanto o 

método manométrico mede o gás N2 liberado.  As medidas obtidas, seguindo este último 

método, só podem ser relacionadas à concentração de nitritos quando o fluxo de liberação 

for mais rápido que a velocidade de reação. 

 Observa-se no presente estudo que a velocidade de consumo de nitritos obtida pelo 

método de análise da fase líquida é mais elevada do que aquela obtida pelo método 

manométrico. Isto pode ser causado pela diferença entre a velocidade de produção de 

nitrogênio pela reação e a velocidade de liberação de nitrogênio da fase líquida para fase 

gasosa. No início da reação, a produção de nitrogênio no seio do líquido é maior que o 

fluxo de liberação. Em conseqüência, o nitrogênio se acumula no líquido até provocar uma 

supersaturação.   
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Figura 4.1 – Concentração de ácido nitroso em função do tempo de reação para os dois 

métodos de análises. Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M=2,7. 
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Figura 4.2 – Concentração de ácido nitroso em função do tempo de reação para os dois 
métodos de análises. Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M= 2,7. 
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Figura 4.3 – Concentração ácido nitroso em função do tempo de reação para os dois 

métodos de análises. Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M=2,7. 
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Figura 4.4 – Concentração de ácido nitroso em função do tempo de reação para os dois 

métodos de análises. Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M=2,7. 

 

Essa diferença entre os dois métodos deve diminuir quando o pH aumenta, pois a 

medida que este aumenta diminui a velocidade de reação. Podemos dizer qualitativamente 

que a velocidade de produção de nitrogênio diminui, se aproximando da sua velocidade de 

liberação do seio da fase líquida, quando o pH aumenta. 

 

4.2 Influência da velocidade de agitação 

 Introduzindo-se variação da velocidade de agitação tem-se o interesse em 

homogeneizar o meio reacional conduzindo ao aumento da transferência de massa gás-

líquido. A Figura 4.5 apresenta a evolução da pressão relativa de nitrogênio (∆P) 

produzido no reator batelada em função do tempo e da velocidade de agitação (método 

manométrico). 

  



Dissertação de Mestrado – Evandro Souza de Queiroz 50

 

A velocidade de evolução da pressão relativa de nitrogênio produzido na reação 

aumenta quando a velocidade de agitação aumenta, até uma velocidade igual a 700rpm. 

Acima deste valor, a velocidade de evolução da pressão relativa de nitrogênio não sofre 

mais a influência da agitação. 
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Figura 4.5 – Influência da velocidade de agitação sobre a evolução da pressão relativa de 

nitrogênio em função do tempo. Condições operacionais: T=303K; M=2,7; VL=0,8x10-3m3 

 

 A Figura 4.6 indica o comportamento linear da evolução da pressão relativa do 

nitrogênio com a velocidade de agitação, para o tempo de 100s. 
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Figura 4.6 – Influência da velocidade de agitação sobre a evolução da pressão relativa de 

nitrogênio. Condições operacionais: T=303K; M=2,7; VL=0,8x10-3m3, t=100s. 

 

4.3 Influência do pH 

  

A influência do pH sobre a formação do ácido nitroso deve-se à produção  deste 

ácido  a partir dos precursores NO2
-
.  Em água, o nitrito de sódio é totalmente dissociado 

em íons NO2
-
 e Na+. Em presença de ácido, os íons NO2

- são transformados em ácido 

nitroso (HNO2).  As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam a evolução da concentração de ácido 

nitroso em função do tempo para os diferentes valores de pH. O comportamento das curvas 

é similar. A concentração de nitrito no reator diminui rapidamente com a reação. 

Ocorrendo a formação de ácido nitroso a partir do nitrito de sódio este se decompõe na fase 

líquida  conduzindo à formação de nitrogênio. O aumento da acidez do meio provoca uma 

decomposição mais rápida do ácido nitroso. 
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Figura 4.7 – Influência do pH sobre a evolução da concentração de ácido nitroso em 

função do tempo pelo método de análise em fase líquida. Condições operacionais: 

T=303K; M=2,7; VL=0,8x10-3m3 
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Figura 4.8 – Influência do pH sobre a evolução da concentração de ácido nitroso em 

função do tempo pelo método de análise em fase líquida. Condições operacionais: 

T=303K; M=2,7; VL=0,8x10-3m3 
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 A Figura 4.9 evidencia o fato de que operações com velocidades de agitação 

superiores a 300 rpm não têm efeito sobre a velocidade de reação. Possivelmente  nas 

operações  nesta velocidade de agitação mais reduzida,  os efeitos  de  mistura podem 

interferir. 
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Figura 4.9 – Evolução da concentração de ácido nitroso analisado em fase liquida em 

função do tempo de reação. Condições operacionais: T=303K; pH=2,5; M=2,7 e 

VL=0,8x10-3m3 

 

4.4 Influência da concentração de ácido amino sulfâmico 

  
Considerando os efeitos dos reagentes participantes do processo, segundo a 

equação 4.2, observa-se a influência do ácido amino sulfâmico, visto que a cinética da 

reação é monitorada através da evolução da concentração de nitritos na fase líquida. Dois 

níveis de concentração do ácido foram experimentados, significando duas razões 
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estequiométricas 









=

][
][

2

23
HNO

NHHSO
M , com M = 1,0  e  M =  2,7. Na Figura  4.10 estão 

representados os componentes cinéticos  do processo nos dois casos. 
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Figura 4.10 - Efeito da concentração do ácido amino sulfâmico 

 

 Experimentalmente testa-se o efeito da concentração do ácido amino sulfâmico 

segundo a expressão  da velocidade de reação 








∆
∆

=
t

HNO
r

][ 2 , estabelecida nas seguintes 

expressões: 

nm HNONHHSOkr ][][ 223=  (4.3)

 

nHNOKr ][' 2=  (4.4)

 

Na Tabela 4.1 estão quantificados k e K’ admitindo-se m = 1 e n = 1. 
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Tabela 4.1 – Efeito da concentração do ácido amino sulfâmico 

t
HNO
∆

∆ ][ 2  M = 1,0 M = 2,7 

 k (s-1) K' (s-1) k (s-1) K' (s-1) 

 ------- 0,0012 7,928 0,0258 

 

 Os resultados experimentais apresentados na Figura 4.11 mostram que a velocidade 

da reação aumenta sensivelmente com à concentração de ácido amino sulfâmico. Em 

condições em que a concentração desse ácido é elevada a velocidade de reação é 

proporcional a concentração de ácido nitroso em todo instante. 

 As estimativas de k e K' listadas na Tabela 4.1 para as duas razões estequiométricas 

evidenciam os efeitos das concentrações do ácido amino sulfâmico. 
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Figura 4.11 – Variação de ln [HNO2]/[HNO2]0 em função do tempo. Condições 

operacionais: T=303K; pH=2,5 e VL=0,8x10-3m3; N = 500 rpm. 

 

As experiências realizadas a diferentes concentrações de ácido amino sulfâmico 

permitem estudar a evolução da constante de velocidade global K’ = k[HSO3NH2] em 

função da concentração. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 4.12, 

identificando a ordem um  em relação à concentração do  ácido amino sulfâmico. 
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Figura 4.12 – Variação de ln K' em função de ln [HSO3NH2]0; M = 2,7 e M = 1,0 

 

4.5 Influência da razão estequiométrica 

Nas experiências, procurou-se estudar a influência da razão estequiométrica "M" 

adotadas nas condições operacionais ótimas de temperatura, velocidade de agitação e pH. 

Os resultados obtidos das experiências para as razões estequiométricas M = 5,4 e M = 2,7 

são mostrados na Figura 4.13, evidenciando a influência da razão estequiométrica no 

aumento da velocidade de reação, devido ao excesso do ácido amino sulfâmico. 

  
 
 
 

 
 
 
 



Dissertação de Mestrado – Evandro Souza de Queiroz 58

0

300

600

900

1200

1500

0 40 80 120 160 200
tempo (s)

(1
/(M

-1
)*

Ln
 ((

M
-X

)/M
*(

1-
X)

) M=2,7
M=5,4

 
Figura 4.13 – Influência da razão estequiométrica sobre a evolução da velocidade de 

reação em função do tempo de reação. Condições operacionais: T=303K; pH=2,5; 

VL=0,8x10-3m3 

 

4.6 Influência da temperatura 

 Os resultados obtidos para reações de redução do ácido nitroso em meio aquoso em 

reator batelada com agitação mecânica, podem ser interpretados cineticamente para os 

tempos de reação compreendidos entre 0 s  e 450s, nas temperaturas de 288K, 293K e 

303K. Os comportamentos cinéticos das  reações de redução do ácido nitroso, em presença 

do ácido amino sulfâmico em excesso, podem ser representados por um modelo cinético 

empírico de primeira ordem, expressando uma lei de velocidade em relação à concentração 

do ácido nitroso para velocidade de produção de nitrogênio. As experiências efetuadas a 

diferentes temperaturas com M = 2,7 permitem verificar um aumento da constante de 

velocidade da reação em função da temperatura, Figura 4.14.  Segundo a Lei de Arrhenius 

expressam-se os efeitos da concentração com a temperatura, denotando um comportamento 

linear. 
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Figura 4.14 – Influência da temperatura sobre a constante de velocidade da reação segundo 

a lei de Arrhenius. Condições operacionais: N=500rpm; pH=2,5; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 

Os valores das constantes de velocidades obtidas para as três temperaturas 

estudadas são mostrados na Tabela 4.2, utilizando o método de análise em fase líquida, que 

permite a quantificação direta da concentração de ácido nitroso reduzido em nitrogênio. 

Tabela 4.2 - Valores das constantes de velocidade em função da temperatura  

Constante cinética de velocidade 
 

 
Temperatura  (K) 

 K' (s-1) R2 

288 0,0131 0,987 

293 0,0161 0,966 

303 0,0276 0,986 

Condições operacionais: N=500 rpm; pH=2,5; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 

Dá lei de Arrhemius ( )RTEExpkk
a

/
0

−= , consegue-se um ajuste linear, Figura 

4.15, resultando uma energia  de ativação de 36,9 kJmol-1. 
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Figura 4.15 – Variação da constante de velocidade em função da temperatura 

  

O valor de energia de ativação obtido é comparado aos da literatura na Tabela 4.3., 

destacando-se os métodos de avaliação. 

 

Tabela 4.3 – Valores de energia de ativação 

Referência Ea (kJmol-1) Método utilizado 

Li e Ritter (1953) 52,1 Medida do gás N2 liberado 

Hughes (1967) 47,9 Medida do HNO2 consumido 

Mahfud (1994) 39,7 Medida do HNO2 consumido 

Presente estudo (2003) 36,9 Medida do HNO2 consumido 
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4.7 Influência do pH sobre a constante de velocidade da reação 

 

Diferentes pH podem interferir no equilíbrio de dissociação  dos ácidos presentes, 

particularmente sobre o ácido amino sulfâmico. A Figura 4.16 observa-se diminuição da 

constante de velocidade da reação em função do pH. Verificam-se  que para valores de pH 

maiores que 3 a velocidade de redução é muito baixa. Esta diminuição não é somente 

devido a diminuição de íons H+, mas pode ser também atribuída a protonação do ácido 

amino sulfâmico.  
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 Figura 4.16 – Influência do pH sobre pseudo-constante de velocidade (K') 
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4.8 Desenvolvimento da modelagem cinética associada à transferência de massa 

 
Os resultados obtidos anteriormente mostram que o método manométrico nem 

sempre permite seguir a cinética da redução de nitrito, em razão da limitação da 

transferência de nitrogênio em fase líquida. Levando em consideração este fenômeno 

propomos um modelo, no qual o parâmetro a ser identificado é o coeficiente de 

transferência kLa. 

 
 O processo de liberação de nitrogênio no reator é representado esquematicamente 

pela Figura 4.17. 

   

 Figura 4.17 – Esquema simplificado da liberação de N2 da fase líquida 

 
 Por seguinte, definimos as grandezas, CA=[HNO2]; CA0=[HNO2]0; CB=[HSO3NH2]; 

CL=[N2]L; CG=[N2]G; XA= 1 – CA/CA0; XB = 1 – CB/CB0 e r=-dCA/dt=dCL/dt. 

 A lei cinética da reação é expressa por: 

[ ] [ ] [ ] mn NHHSOHNOk
dt

HNOd
232

2 =−  (4.5)

  

 

N2 CG ,VG 

CL 

Filme líquido 

VL 
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Introduzindo-se as taxas de conversão XA e XB e razão estequiométrica (M) tem-se: 

[ ] [ ] ( )AXHNOHNO −= 1022  (4.6)

 
 

[ ] [ ] ( )BXNHHSONHHSO −= 102323  (4.7)

 

[ ]
[ ]02

023

HNO
NHHSO

M =  (4.8)

Quantidades de [HNO2] e [HSO3NH2] consumidas no tempo "t" são iguais e dadas 

pela equação 4.6: 

[ ] [ ] BA XNHHSOXHNO 232 ==ξ  (4.9)

  
Mantendo-se fixos o  pH, velocidade de agitação e temperatura, torna-se a 

velocidade de redução do ácido nitroso é de 1a ordem em relação aos dois reativos, então 

escreve-se: 

]NH][HSOk[HNO
dt

]d[HNO
232

2 =−  (4.10)

Na qual,  [HNO2]  é a  concentração de ácido nitroso; e 

  [HSO3NH2]  a concentração de ácido amino sulfâmico. 

Considerando a concentração do ácido amino sulfâmico em excesso, temos: 
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]k= 23NH[HSOK'  (4.11)

 
Logo a equação conduz finalmente a expressão: 

][HNOK'
dt

]d[HNO
2

2 =  (4.12)

Os resultados obtidos do procedimento segundo o método manométrico nem 

sempre seguem a cinética química intrínseca de redução dos nitritos, em razão da cinética 

de etapa da transferência de nitrogênio através da fase líquida, cujos comportamentos 

foram mostrados nas Figuras 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, anteriormente. Considerando estes 

aspectos,  propõe-se o seguinte modelo, no qual, além da constante de velocidade tem-se 

como parâmetro adicional a ser identificado o coeficiente de transferência gás-líquido kLa. 

Os balanços de massa do nitrogênio nas duas fases escrevem-se como: 

 - na fase líquida: 

( ) [ ] LLLLL
L

L VHNOKVCCak
dt

dC
V 2'- * =+  (4.13)

- na fase gasosa: 

( ) LLLL
G

G VCCak
dt

dC
V *−=  (4.14)

- balanço global: 

 



Dissertação de Mestrado – Evandro Souza de Queiroz 65

 

( )AALGGLL CCVCVCV −=+ 0  (4.15)

O nitrogênio dissolvido na fase líquida em   equilíbrio com este gás na fase gasosa, 

permite estabelecer  a relação seguinte: 

H
GC

=
*
LC  (4.16)

na qual  C*
L  é concentração de nitrogênio no equilíbrio mantido com o gás e  H é a 

constante de Henry. 

Substituindo CL
* nas equações 4.13 e 4.14 do balanço, obtém-se o sistema de 

equações diferenciais seguinte: 

[ ] 







−−=

H
C

CakHNOK
dt

dC G
LL

L
2  (4.17)

G

LG
LL

G
V
V

H
C

Cak
dt

dC








−=  

(4.18)

Tomando como base que ocorre redução completo do ácido nitroso, transformando-

se em nitrogênio na fase líquida, admite-se que todo ele  seja transferido para a fase gasosa 

como apresentado no sistema proposto na modelagem representada pelas  equações 4.17 e 

4.18. 
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O sistema de equações diferenciais elaborado é resolvido numericamente por um 

método de integração do tipo Runge Kutta de 4a ordem, ao qual se associa uma rotina de 

otimização (BOX, 1953). Neste procedimento de cálculo se atribuem valores de 

inicialização para a constante de velocidade e para o coeficiente de transferência de massa, 

envolvidos no processo de redução do ácido nitroso. Os valores finais calculados de [N2]L 

e [N2]G são comparados aos valores experimentais. O  procedimento de otimização recorre 

à minimização de uma função objetivo (ƒ0) definida como a diferença quadrática entre 

valores experimentais e calculados das concentrações dos componentes da reação 

(ƒ0=∑[Ciexp - Citn]2). 

Os cálculos foram efetuados utilizando-se como ferramenta computacional o 

software Visual Fortran versão 5.0., proporcionando a resolução do sistema de equações 

diferenciais elaborado. 

As Figuras 4.18, 4.19 e 4.20 ilustram a comparação entre os valores teóricos e 

obtidos experimentais para o reagente (nitrito) e os produtos (nitrogênio na fase líquida e 

gasosa), nas condições operacionais respectivas de pH, temperatura, razão estequiométrica 

e velocidade de agitação. 
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Figura 4.18 – Modelagem cinética associada  à transferência de massa. Condições 

operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 
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Figura 4.19 – Modelagem cinética associada à transferência de massa. Condições 

operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 

 



Dissertação de Mestrado – Evandro Souza de Queiroz 68

 

N=600rpm

0,00000

0,00040

0,00080

0,00120

0,00160

0,00200

0 50 100 150 200 250

tempo (s)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(k

m
ol

/m
3 )

[HNO2]

[N2]L

[N2]G

Modelo

Modelo

Modelo

 

Figura 4.20 – Modelagem cinética associada à transferência de massa. Condições 

operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 

 

Os valores das constantes de velocidade e dos coeficientes de transferência de 

massa obtidos a partir da otimização, levando em conta a influência da velocidade de 

agitação do sistema reacional, são mostrados na Tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Valores obtidos da otimização numérica do sistema de equações do 

balanço de massa 

Velocidade de agitação 
 

(rpm) 

Constante de velocidade (K') 
 

(s-1) 

Coeficiente de transferência de 
massa "kLa" 

(s-1) 

300 0,0309 0,00502 

500 0,0310 0,00690 

600 0,0335 0,00825 

Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 
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Observou-se que o coeficiente de transferência gás-líquido aumenta com a 

velocidade de agitação, por outro lado, a constante de velocidade global permanece 

praticamente constante sob o efeito da velocidade de agitação. Os resultados estão 

apresentados nas Figuras 4.21 e 4.22.  
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Figura 4.21– Influência da velocidade de agitação sobre o coeficiente de transferência de 

massa gás-líquido. Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 
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Figura 4.22 – Influência da velocidade de agitação sobre a constante de velocidade de 

reação. Condições operacionais: pH=2,5; T=303K; VL=0,8x10-3m3; M = 2,7. 

 A Figura 4.23 mostra a comparação entre valores do coeficiente de transferência 

gás-líquido experimentais (kLaexp) e valores calculados por Jamal e Meisen (2001), 

equação 4.19, correlacionando-os com uma precisão de cerca de 10%.   

Sc 5,077,0

imp

2N
L 2907081,0=a Red

D
k  

(4.19)

Na qual os números de Reynolds (Re) e número de Schmidt (Sc) são definidos pelas 

expressões: 

                        µ
dρ

L

LRe
2
impN

=                e             
ρD

µLSc

2 LN

=  
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Figura 4.23 – Correlação de kLa experimental em função do kLa calculado .  

Segundo Jamal e Meisen (2001). 
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 
No presente trabalho, foi desenvolvido um estudo cinético associado à transferência 

de massa gás-líquido, aplicado ao processo de redução de ácido nitroso em meio aquoso 

por ácido amino sulfâmico, num reator mecanicamente agitado operando em temperaturas 

compreendidas entre 288 e 303K e pressões relativas de formação do nitrogênio. Para 

acompanhar a evolução do meio reacional utilizamos dois métodos de análises: método 

manométrico e método de análise da fase líquida. 

Os principais resultados deduzidos desse estudo levaram as seguintes conclusões: 

-  Verificamos que a velocidade de agitação não tem influência na velocidade de 

reação e a liberação do nitrogênio é controlada pela transferência de matéria gás-líquido, 

confirmando que as condições do método manométrico não estão adaptadas para a medida 

verdadeira da cinética da reação. 

- A diferença entre a velocidade de reação e a velocidade de liberação de nitrogênio da 

fase líquida aumenta quando o pH diminui. Assim a fração de saturação deve ser mais 

elevada a pH mais baixo e a velocidade de liberação é controlada pela formação das 

bolhas. Verificamos que em pH=2,5 a supersaturação é menor e a liberação do nitrogênio 

ocorre sob a forma difusional, com o aumento da velocidade de agitação. 

- Os resultados obtidos pelo os dois métodos de análises permitiram a confirmação do 

método de análise em fase líquida como mais representativo para verdadeira cinética de 

reação. Por outro lado, os resultados deduzidos pelo método manométrico são perturbados 

pela influência da transferência de nitrogênio produzido da fase líquida para a fase gasosa. 
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- A influência da temperatura sobre a velocidade de reação foi comprovada segundo a 

lei de Arrhenius, a partir dos dados experimentais analisados pelo método da fase líquida, 

encontrando uma energia de ativação da ordem de 36,9 kJ/mol, próxima aos valores 

obtidos na literatura. 

- A redução de ácido nitroso por ácido amino sulfâmico é favorecida em meio 

ácido, pois o aumento da acidez do meio provoca uma decomposição mais rápida do ácido 

nitroso. A pH=2,5, a cinética de redução pode ser representada pela seguinte equação: 

]][[ 223 HNONHHSOkr =  

na qual,  (L/mol.s)
T

4437exp,81x105k 4







 −=  

- A aplicação dos dois métodos de análises permitiu elaborar um modelo cinético 

associado aos efeitos da transferência de massa gás-líquido, obtendo um sistema de 

equações diferenciais resolvidas numericamente por um método de integração do tipo 

Runge Kutta 4a ordem, ao qual se associa uma rotina de otimização (BOX). Os valores das 

constantes de velocidade e dos coeficientes de transferência de massa recorrendo a 

minimização de uma função objetivo da ordem de 10-2. 

- Os valores experimentais dos coeficientes de transferência de massa podem ser 

apresentados em função da velocidade de agitação pela correlação proposta por Jamal e 

Meisen (2001), com um erro inferior a 10% , sendo: 

Sc 5,077,0

imp

2N
L 2907081,0=a Red

D
k  
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Neste contexto, pretendemos, em outros trabalhos, um estudo mais aprofundado da 

hidrodinâmica e das características de transferência de massa gás-líquido do reator 

mecanicamente agitado, pela medida da distribuição do tempo de residência (DTR) e da 

retenção gasosa, permitindo de precisar o comportamento da fase gasosa dentro do reator. 

Podendo assim, aplicar aos óxidos de nitrogênio NO, NO2 e N2O4, provenientes da queima 

de combustíveis derivados do petróleo, pela absorção em soluções aquosas de NaOH, 

Mg(OH)2, Na2SO3 e NH4Cl transformando os óxidos de nitrogênio em produtos não 

poluentes como nitrogênio. 
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ANEXO A - Influência da velocidade de agitação sobre a concentração de nitrito 
T = 30 ºC; pH = 2,5; [HNO2] = 0,00185 kmol/m3; [HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 

Método Manométrico 
 

t N = 300 
rpm 

N = 400 
rpm 

N = 500 
rpm 

N = 600 
rpm 

N = 700 
rpm 

(s) P (kPa) P (kPa) P (kPa) P (kPa) P (kPa) 
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 3,0399 3,0399 3,5466 5,0665 6,5865 
20 4,0532 5,3198 5,0665 6,0798 10,1330 
30 4,5599 6,0798 5,5732 7,5998 11,6530 
40 5,0665 6,3331 6,5865 9,6264 13,1729 
50 5,5732 6,5887 7,5998 11,1463 14,1862 
60 5,8265 6,8398 8,6131 12,6663 15,1995 
80 7,0931 8,1064 10,1330 14,1862 16,2128 
100 7,5998 9,6264 11,1463 15,4528 16,7195 
120 8,6131 10,6397 12,1596 16,2128 16,9728 
140 9,3739 11,3996 12,9196 16,7195 17,4794 
160 10,1330 12,4129 13,6796 16,9728 17,4794 
180 10,6397 12,9196 14,1862 17,2261 17,7328 
200 11,1463 13,4262 14,4395 17,2261 17,7328 
230 11,6530 14,1862 15,1995 17,4794 17,9861 
260 11,9063 14,6929 15,7062 17,4794 17,9861 
290 12,1596 14,9462 15,9595 17,4794 17,9861 
320 12,6663 14,9462 15,9595 17,4794 17,9861 
350 12,9196 15,1995 16,2128 17,9861 17,9861 
380 13,1729 15,1995 16,4661 17,9861 17,9861 
400 13,1790 15,4528 16,4661 17,9861 17,9861 
440 13,4262 15,4528 16,4661 17,9861 17,9861 
480 13,6796 15,9595 16,7195 18,2394 17,9861 
540 13,8822 16,2128 16,7195 18,2394 17,9861 
590 14,1862 16,2128 16,7195 18,2394 17,9861 
640 14,4395 16,2128 16,9727 18,2394 17,9861 
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ANEXO B - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função do pH 

 T = 28 ºC; N = 500 rpm; [HNO2] = 0,00185 kmol/m3; [HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 
Método de Análise da Fase Líquida 

t pH = 3,2 pH = 2,5 pH = 2,0 

(s) [NaNO2] 
kmol/m3 CA/CA0 

[NaNO2] 
kmol/m3 CA/CA0 

[NaNO2] 
kmol/m3 CA/CA0 

0 0,001850 1 0,001850 1,000000 0,001850 1 
5     0,001257 0,608649 0,000399 0,21584 
10 0,001424 0,76973    0,000266 0,14395 
15     0,000861 0,465405     
20        0,000144 0,07795 
30 0,001391 0,75162 0,000583 0,315135 0,000047 0,02535 
40        0,000022 0,01189 
45     0,000406 0,219459     
50        0,000009 0,00465 
60 0,001336 0,72238 0,000254 0,137297 0,000001 0,00054 
70        0,000000 0 
90 0,001286 0,69492 0,000102 0,055135     
105     0,000093 0,050270     
120     0,000088 0,047568     
140     0,00004 0,021622     
150 0,001201 0,64935        
160     0,000023 0,012432     
180     0,000012 0,006486     
200     0,000008 0,004324     
210 0,001126 0,60849        
220     0,000005 0,002703     
300 0,000977 0,52784 0,000003 0,001622     
420 0,000787 0,42557   0,000000     
600 0,000545 0,2947        
840 0,000307 0,16616         
900 0,000261 0,14103         
930 0,000235 0,12703         
960 0,000225 0,12178         
990 0,000211 0,11416         
1020 0,000177 0,09546         
1050 0,000163 0,08789         
1080 0,000147 0,07968         
1110 0,000142 0,07676         
1140 0,000124 0,06686         
1170 0,000107 0,05805         
1290 0,000080 0,04346         
1380 0,000067 0,03643         
1500 0,000044 0,02362         
1620 0,000033 0,01762         
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ANEXO C - Redução do ácido nitroso pelo ácido sulfâmico em função da 
[HSO3NH2]0 

N = 500 rpm; pH = 2,5; T = 30 ºC; [HNO2] = 0,00185 kmol/m3 
Método de Análise da Fase Líquida 

 
t M = 2,7 t M = 1 

(s) Ln[HNO2]0 
     [HNO2] 

k 
(s-1) (s) Ln[HNO2]0 

  [HNO2] 
k 

(s-1) 
0 0,0000  0 0,0000  
5 0,4968  10 0,2770  
15 0,7648  20 0,3252  
30 1,1542  30 0,3489  
45 1,5166  60 0,5957  
60 1,9856  90 0,6193  
90 2,8980  120 0,6546  
105 2,9882 2,58 x 10-2 180 0,7018 1,2 x 10-3 
120 3,0479  300 0,9462  
140 3,8291  420 1,1491  
160 4,3831  600 1,3758  
180 5,0806  900 1,8986  
200 5,4688  1200 2,3866  
220 5,8743  1800 3,2055  
240 6,5674  2400 3,4488  

   3000 3,9676  
   3600 4,7951  
   4200 5,1716  
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ANEXO D - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função da 
temperatura 

N = 500 rpm; pH = 2,5; [HNO2] = 0,00185 kmol/m3; [HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 
Método de Análise da Fase Líquida 

 
t T = 288 K T = 293 K T = 303 K 

(s) Ln[NaNO2]0 
    [NaNO2] 

k 
(s-1) 

Ln[NaNO2]0

    [NaNO2] 
k 

(s-1) 
Ln[NaNO2]0 
    [NaNO2] 

k 
(s-1) 

0 0,0000  0,0000  0,0000  
5 0,2223  0,4034  0,4968  
15 0,3809  0,5851  0,7648  
30 0,5340  0,8340  1,1542  
45 0,7588  1,1849  1,5166  
60 0,9553  1,2936  1,9856  
90 1,3043  1,8489  2,8980  
105 1,4159 1,2 x 10-2 2,1754 1,48 x 10-2 2,9882 2,58 x 10-2 
120 1,6209  2,2556  3,0479  
140 1,7841  2,5899  3,8291  
160 2,0818  2,9410  4,3831  
180 2,4795  3,1765  5,0806  
200 2,7591  3,6291  5,4688  
220 2,9743  3,8517  5,8743  
240 3,3609  4,0114  6,5674  
260 3,6517  4,3449     
280 3,8775  4,6780     
300 4,1979  4,8557     
330 4,4737  4,9972     
360 4,7318  5,6208     
390 4,9277  5,7825     
420 5,1716  6,1879     
450 5,3712        
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ANEXO E - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função da 
[HNO2]0 

N = 500 rpm; pH = 2,5; T = 30 ºC; [HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 
Método de Análise da Fase Líquida 

 
t M = 5,4 t M = 2,7 t         M = 1,35 

(s) Ln[HNO2]0 
     [HNO2] 

k 
(s-1) (s) Ln[HNO2]0 

  [HNO2] 
k 

(s-1) (s) Ln[HNO2]0 
[HNO2] 

k 
(s-1) 

0 0,0000  0 0,0000  0 0,0000  
10 0,9398  5 0,4968  10 0,3490  
20 1,1897  15 0,7648  15 0,5881  
35 1,6788  30 1,1542  30 0,7062  
50 2,3895  45 1,5166  45 0,9787  
60 2,7557  60 1,9856  60 1,1458  
70 3,1041  90 2,8980  75 1,4261  
85 3,6943 3,85 x 10-2 105 2,9882 2,58 x 10-2 90 1,6215 1,02 x 10-2

95 3,8749  120 3,0479  105 1,8240  
120 4,6780  140 3,8291  120 2,1115  
140 5,4948  160 4,3831  140 2,2529  
160 6,8298  180 5,0806  160 2,3533  

   200 5,4688  180 2,5311  
   220 5,8743  210 2,8945  
   240 6,5674  240 3,2081  
      270 3,5804  
      300 3,7263  
      330 3,8840  
      360 4,2591  
      390 4,5706  
      420 4,7918  
      480 5,2154  
      600 6,1749  
      660 7,1514  
       720 8,2161  
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ANEXO F - Redução do ácido nitroso pelo ácido  amino sulfâmico em função da 

metodologia de análise 
Razão estequiométrica (M=2,7), pH = 2,5; T = 30 ºC; [HNO2NH2] = 0,00185 kmol/m3 

[HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 

Tempo N=300 rpm MAFG N=300 rpm MAFL 
 (s) [HNO2] ( kmol/m3  ) [HNO2] ( kmol/m3  ) 
0 0,001850 0,001850 
10 0,001546 0,001286 
20 0,001445 0,001050 
30 0,001394 0,000932 
40 0,001344 0,000555 
50 0,001293 0,000413 
60 0,001268 0,000291 
80 0,001141 0,000205 
100 0,001090 0,000151 
120 0,000989 0,000080 
140 0,000913 0,000051 
160 0,000837 0,000037 
180 0,000787 0,000029 
200 0,000736 0,000020 
230 0,000685 0,000008 
260 0,000660 0,000004 
290 0,000635 0,000001 
320 0,000584 0,000000 
350 0,000559   
380 0,000533   
400 0,000533   
440 0,000508   
480 0,000483   
540 0,000463   
590 0,000432   
640 0,000407   
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ANEXO G - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função da 

metodologia de análise 
Razão estequiométrica (M=2,7), pH = 2,5; T = 30 ºC; [HNO2NH2] = 0,00185 kmol/m3 

[HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 

Tempo N=500 rpm MAFG N=500 rpm MAFL 
 (s) [HNO2] ( kmol/m3  ) [HNO2] ( kmol/m3  ) 
0 0,001850 0,001850 
10 0,001496 0,001171 
20 0,001344 0,000861 
30 0,001293 0,000583 
40 0,001192 0,000406 
50 0,001090 0,000254 
60 0,000989 0,000102 
80 0,000837 0,000093 
100 0,000736 0,000088 
120 0,000635 0,000040 
140 0,000559 0,000023 
160 0,000483 0,000012 
180 0,000432 0,000008 
200 0,000407 0,000005 
230 0,000331 0,000003 
260 0,000280 0,000000 
290 0,000255 0,000000 
320 0,000255 0,000000 
350 0,000230   
380 0,000204   
400 0,000204   
440 0,000204   
480 0,000179   
540 0,000179   
590 0,000179   
640 0,000154   
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ANEXO H - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função da 
metodologia de análise 

Razão estequiométrica (M=2,7), pH = 2,5; T = 30 ºC; [HNO2NH2] = 0,00185 kmol/m3 
[HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 

Tempo N=600 rpm MAFG N=600 rpm MAFL 
 (s) [HNO2] ( kmol/m3  ) [HNO2] ( kmol/m3  ) 
0 0,001850 0,001850 
10 0,001344 0,001111 
20 0,001242 0,000851 
30 0,001090 0,000572 
40 0,000888 0,000395 
50 0,000736 0,000231 
60 0,000584 0,000104 
80 0,000432 0,000073 
100 0,000306 0,000048 
120 0,000230 0,000032 
140 0,000179 0,000023 
160 0,000154 0,000009 
180 0,000128 0,000004 
200 0,000128 0,000002 
230 0,000103 0,000001 
260 0,000103 0,000000 
290 0,000103 0,000000 
320 0,000103 0,000000 
350 0,000052   
380 0,000052   
400 0,000052   
440 0,000052   
480 0,000027   
540 0,000027   
590 0,000027   
640 0,000027   
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ANEXO I - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função da 
metodologia de análise 

Razão estequiométrica (M=2,7), pH = 2,5; T = 30 ºC; [HNO2NH2] = 0,00185 kmol/m3 
[HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 

Tempo N=700 rpm MAFG N=700 rpm MAFL 
 (s) [HNO2] ( kmol/m3) [HNO2] ( kmol/m3) 
0 0,001850 0,001850 
10 0,001192 0,001074 
20 0,000837 0,000847 
30 0,000685 0,000568 
40 0,000533 0,000386 
50 0,000432 0,000226 
60 0,000331 0,000104 
80 0,000230 0,000070 
100 0,000179 0,000045 
120 0,000154 0,000031 
140 0,000103 0,000021 
160 0,000078 0,000008 
180 0,000078 0,000003 
200 0,000078 0,000001 
230 0,000052 0,000000 
260 0,000052 0,000000 
290 0,000052 0,000000 
320 0,000052 0,000000 
350 0,000052   
380 0,000052   
400 0,000052   
440 0,000052   
480 0,000052   
540 0,000052   
590 0,000052   
640 0,000052   
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ANEXO J - Redução do ácido nitroso pelo ácido amino sulfâmico em função da 
metodologia de análise 

Razão estequiométrica (M=2,7), pH = 2,5; T = 30 ºC; [HNO2NH2] = 0,00185 kmol/m3 
[HSO3NH2] = 0,005 kmol/m3 

t N=300 rpm N=500 rpm N=600 rpm N=700 rpm 
(s) [NaNO2] (kmol/m3) [NaNO2] (kmol/m3)[NaNO2] (kmol/m3) [NaNO2] (kmol/m3)
0 0,001850 0,001850 0,001850 0,001850 
5 0,001286 0,001171 0,001111 0,001074 
15 0,001050 0,000861 0,000851 0,000847 
30 0,000932 0,000583 0,000572 0,000568 
45 0,000555 0,000406 0,000395 0,000386 
60 0,000413 0,000254 0,000231 0,000226 
90 0,000291 0,000102 0,000104 0,000104 
105 0,000205 0,000093 0,000073 0,000070 
120 0,000151 0,000088 0,000048 0,000045 
140 0,000080 0,000040 0,000032 0,000031 
160 0,000051 0,000023 0,000023 0,000021 
180 0,000037 0,000012 0,000009 0,000008 
200 0,000029 0,000008 0,000004 0,000003 
220 0,000020 0,000005 0,000002 0,000001 
240 0,000008 0,000003 0,000001 0,000000 
260 0,000004 0,000000 0,000000 0,000000 
280 0,000001 0,000000 0,000000 0,000000 
300 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 


