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Capítulo 2
Classificação de processos
Os processos químicos podem ser classificados de acordo com as seguintes divisões:


Processo batelada: A alimentação é carregada no sistema no começo do processo, e os produtos são
retirados todos juntos depois de algum tempo.



Processos contínuos: As entradas e saídas fluem continuamente ao longo do tempo total de duração
do processo.



Processo semibatelada (ou semicontínuos): Qualquer processo que não é nem contínuo nem batelada.

O modo de operação pode ser dividido em:


Estado estacionário: As variáveis do processo não variam com o tempo.



Transiente ou estado não-estacionário: Se qualquer das variáveis do processo muda com o tempo.
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Reator tanque agitado

Reatores bateladas

Pluged Flow Reactor
(PFR)

Reator tanque
alimentado

Reatores semibatelada

Continuous Stirred Tank
Reactor (CSTR)

Reatores contínuos
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Equação geral do balanço
Um balanço de uma quantidade conservada (massa total, massa de uma espécie particular, energia,
momento, etc) em um sistema (uma unidade do processo, uma série de unidades ou um processo
completo) pode ser escrito na seguinte forma geral

acúmulo

Acumula-se
dentro do sistema

=

entra

Entra através das
fronteiras do
sistema

-

sai

Sai através das
fronteiras do
sistema

+

geração

Produzido dentro
do sistema

-

consumo

Consumido dentro
do sistema

Considerações:
 Se não está ocorrendo reação nuclear , geração = 0 e consumo = 0.
 Se a substância balanceada é uma espécie não-reativa (nem um reagente nem um produto), faça
geração = 0 e consumo = 0.
 Se um sistema está em estado estacionário, acúmulo = 0.

4

2.1 - Balanço de massa sem reação química
REATORES BATELADA/SEMI-BATELADA

acúmulo

B.M. global:
B.M. por componente:

=

-

entra

sai

dm
  me   ms
dt
dmi
  xi ,e me   xi , s ms
dt
REATORES CONTÍNUOS

=

entra

B.M. global:
B.M. por componente:

sai

m  m
x m x m
i ,e

e

s

e

i ,s

s
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Exemplo 1
Em uma coluna de destilação, 1000 kg/h de uma mistura de benzeno (B) e tolueno (T) contendo 50% em
massa de benzeno são separados em duas frações. A vazão mássica de benzeno na corrente do topo é de
450 kg B/h e a de tolueno na corrente de fundo é 475 kg T/h. A operação se desenvolve em estado
estacionário. Escreva os balanços do benzeno e do tolueno para calcular as vazões do componente
desconhecido nas correntes de saída.
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Procedimento para realização do B.M.
1 – Indicações das variáveis em fluxograma
Para facilitar o processo de realização do balanço de massa é necessário construir um fluxograma
(diagrama de blocos) do processo e proceder as seguintes etapas:
 Escrever os valores e unidades de TODAS as variáveis conhecidas sobre linhas que indicam as
correntes de processo. Por exemplo, uma corrente contendo 21% de O2 e 79% de N2 molar a 320ºC e
1,4 atm escoando a uma vazão de 400 mol/h entra em um tanque.

400 mol/h
21% O2
79% N2
320ºC
1,4 atm

TANQUE

Quando se faz isso para todas as correntes, você tem um sumário das informações conhecidas acerca do
processo.
 Indique as variáveis conhecidas e desconhecidas com símbolos e unidades.

m  400 mol/h
yO2  21%
y N 2  79%
T  320ºC
P  1,4 atm

TANQUE
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Quando várias correntes de processo estão envolvidas é interessante numerá-las. Por exemplo, neste
mesmo processo, a saída do tanque contém uma corrente com 1% de O2 a 590ºC e 10 atm.

m1  400 mol/h
y1,O2  21%
y1,N 2  79%
T1  320ºC
P1  1,4 atm




TANQUE

m2  ?
yO2  1%
yN2  ?
T2  590ºC
P2  10 atm

Se alguma vazão conhecida é dada em termos volumétricos é útil indicá-las no fluxograma na forma
de vazão mássica ou molar, uma vez que balanços não são normalmente escritos em termos de
quantidades volumétricas, pois há frequentemente variação de densidade.
2 – Utilização de base de cálculo (B.C)
Em alguns casos é preciso definir uma base de cálculo para iniciar os cálculos de balanço de massa. O
valor da B.C escolhida não influência no resultados final.
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Ex.:

3 – Realização do B.M.
Com o fluxograma e as informações das correntes realiza-se o processo de obtenção das equações de
balanços de massa. São feitos o balanço de massa GLOBAL e, se for o caso, o balanço de massa por
COMPONENTE.
Tomar cuidado para não gerar equações Linearmente Dependentes (L.D.)

m3

Se somar Eq. 2, 3 e 4, temos:

x1,3
m1
x1,1

REATOR

1,1

x3,3

x2,1
x3,1

x

x2,3

=1

=1

=1

 x2,1  x3,1  m1   x1,2  x2,2  x3,2  m2   x1,3  x2,3  x3,3  m3

m1  m2  m3 (6)

m2

Como visto, Eq. 6 = Eq. 1, então as equações são
L.D., tem que eliminar alguma equação.

x1,2
x2,2

Normalmente utiliza-se:
• 1 equação do B.M. global
• (n-1) equações B.M. para n componentes.

x3,2

GLOBAL : m1  m2  m3 (1)

COMPONENTE : x1,1m1  x1,2 m2  x1,3 m3

(2)

x2,1m1  x2,2 m2  x2,3 m3

(3)

x3,1m1  x3,2 m2  x3,3 m3

(4)
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4 - Grau de liberdade
O número de equações (LI) obtidas pelo balanço de massa global e por componente devem ser iguais ao
número de variáveis desconhecidas, pois só assim o grau de liberdade (F) é igual a zero, sendo possível
encontrar os valores das variáveis desconhecidas.

Ex.:

3000  m2  m3 (1)

0,1*3000  0,5m2  0,8m3

0,35*3000  0,1m2  x3,3 m3

(2)

(3)

F = 3 equações – 3 variáveis desconhecidas = 0  OK!

3000  m2  m3 (1)

0,1*3000  0,5m2  x2,3 m3

0,35*3000  0,1m2  x3,3 m3

(2)

(3)

F = 3 equações – 4 variáveis desconhecidas = -1  Sistema subdimensionado (faltou 1 equação)

3000  m2  m3 (1)

0,1*3000  0,5m2  0,8m3

0,35*3000  0,1m2  0, 05m3

(2)

(3)

F = 3 equações – 2 variáveis desconhecidas = 1  Sistema superdimensionado (sobrou 1 equação)
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4 – Resolver o sistema linear (B.M.)
Realizado todos os B.M. e com o grau de liberdade sendo igual a zero, basta resolver o sistema linear
utilizando algum método matemático, por exemplo:

3000  m2  m3 (1)

0,1*3000  0,5m2  0,8m3

0,35*3000  0,1m2  x3,3 m3


Método do Escalonamento



Método da Substituição



Método de Gauss-Seidel

(2)

(3)
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Exemplo 2
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Exemplo 3
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2.2 - Balanço de massa com reação química
A diferença fundamental do balanço em processos com reação química daqueles vistos até
aqui, é o aparecimento de um novo termo nas equações de balanço do componente, relativo ao
seus aparecimento ou desaparecimento em função da transformação química. A estequiometria
da reação imporá restrições ao processo, na medida em que não se pode , a partir de uma
reação do tipo A  B, partir-se de um 1 mol de A para obter 2 mols de B na saída.
Alguns conceitos merecem ser recapitulados:
Reagentes com proporção estequiométrica: quando a relação molar é igual a razão
estequiométrica.
Ex.:
2 SO2  O2  2 SO3

A proporção estequiométrica do SO2 e O2 é nSO2/nO2 = 2/1, presentes na alimentação do
reator. Assim, se a alimentação é estequiométrica e estão entrando 100 mols de O2, entrará
200 mols de SO2.
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Reagente limitante: Quando os reagentes não são alimentados na proporção
estequiométrica, aquele reagente que desaparece primeiro é chamado de limitante. Os
outros são reagentes em excesso. Um reagente é limitante se estiver presente em menor
quantidade do que a estabelecida pela proporção estequiométrica, em relação a todos os
outros.



Porcentagem em excesso: Suponha que n mols de um reagente em excesso esteja presente,
e que ns deveria ser o número de mols correspondente a proporção estequiométrica (talque
n > ns). Então a porcentagem em excesso é dada por:
 n  ns  100%
ns

Considere por exemplo a reação H2 + Br2  2HBr e suponha que 25 mols de H2/h e 20 mols
de Br2/h são alimentados ao reator. O reagente limitante é claramente o Bromo. Para o H2
estar em proporção estequiométrica deveria ser alimentado à razão de 20 mol H2/h, logo?

 25  20  100%  25% de H
20

2

em excesso
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Conversão: As reações químicas não ocorrem instantaneamente, e, ao contrário,
frequentemente desenvolve-se bastante lentamente. Nesse caso não é prático projetar-se o
reator para a conversão completa do reagente limitante. Então o efluente do reator conterá
ainda reagentes não convertidos que serão separados do produto e reciclados para a
alimentação (Se for economicamente viável). A conversão de um reagente A é a relação:
n A, r
mols reagidos de A
XA 
=
mols alimentados de A
n A, f

A fração não reagida é, portanto, 1 – XA.
Se 100 mols de um reagente A são alimentados e 90 deles reagem, a conversão de A será de
0,9 ou de 90% e a fração não convertida de A será de 10%.
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Rendimento e Seletividade: Os termos redimento (“yield”) e seletividade (“selectivity”)
são usados para descrever o grau em que a reação desejada predomina sobre as reações
competitivas.
Considere a reação de produção de etileno através da desidrogenação do etano.

C2 H 6  C2 H 4  H 2
A medida que o H2 é produzido ele pode reagir com o etano produzindo metano através da
equação:

C2 H 6  H 2  2CH 4

Além disso, próprio etileno pode reagir com o etano para formar propileno e metano:

C2 H 4  C2 H 6  C3 H 6  CH 4
Desde que o objetivo do processo é produzir etileno, somente a primeira dessas reações,
chamadas de múltiplas, é desejada. O projeto de engenharia do reator e as condições de
operação devem considerar não somente o objetivo de maximizar a produção do produto
desejado (C2H4) como também minimizar a produção de subproduto (CH4 e C3H6).
Rendimento =

mols produto desejado formado
mols reagente limitante alimentado

Rendimento

=

(baseado na alimentação)

(baseado no consumo de reagente)

Seletividade =

mols produto desejado formado
mols reagente limitante consumido

mols produto desejado formado
mols de produto indesejado formado
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Exemplo 4
Ex.: Acrilonitrila é produzida pela reação de propileno, amônia e oxigênio:

C3 H 6  NH 3  3 O2  C3 H 3 N  3H 2O
2
A alimentação contém 10% de propileno, 12% de amônia e 78% de ar em mols.
a) Qual reagente é limitante? Em que porcentagem estão os outros em excesso?
b) Calcule os kmol de C3H3N produzidos por kmol de NH3 alimentado para uma conversão
de 30% do reagente limitante.
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Exemplo 5
A reações abaixo se desenvolvem em um reator contínuo em estado estacionário. A vazão
molar da alimentação é 100 kmols/h e a corrente de produto é 140 kmols/h. A concentração
dos gases também é mostrada abaixo:

C2 H 6  C2 H 4  H 2
C2 H 6  H 2  2CH 4
C2H6

C2H4

H2

CH4

Inerte

Alimentação [%molar]

85,0

-

-

-

15,0

Produto [%molar]

30,3

28,6

26,7

3,6

10,7

Calcule a conversão do etano, os rendimentos do etileno baseados na alimentação e no
consumo de reagente, e a seletividade do etileno relativa ao metano.
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Balanços para espécies atômicas e moleculares
Um fluxograma da desidrogenação do etano, num reator contínuo em estado estacionário é:
100 mol C2H6/min

REATOR
C2 H 6  C2 H 4 + H 2

40 mol H2/min
n1 mol C2H6/min
n2 mol C2H4/min

Diferentes balanços podem ser escritos para este processo, incluindo o balanço global de
massa, e para cada um dos componentes, C2H6, C2H4 e N2. Note, entretanto, que balanços
materiais também podem ser escritos para o carbono atômico e o hidrogênio atômico.
Nas circunstâncias do processo em questão, balanços em espécies atômicas são escritas como:
entra

=

sai

Repare bem que quando se fala em balanço de H2, isto pode significar duas coisas
completamente diferentes: um balanço para o H2 molecular, existindo como uma espécie
independente ou um balanço para o hidrogênio total (ligado ou não ligado), expresso em
termos de moléculas de H2 ao contrário de átomos de H. Para evitar confusão, usa-se os
termos “balanço de H2 livre” ou “balanço para o H2 total”, respectivamente, para indicar
esses dois tipos de balanço.
Resolvendo o para ambos os métodos
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Exemplo 6
Metano é queimado com oxigênio formando CO2 e H2O. Um corrente de alimentação de 150
kmol/h composta de 20% CH4, 60% O2 e 20% de CO2 são alimentados ao reator, no qual se
obtém uma conversão de 90% do reagente limitante. Calcule a composição molar da corrente
de produto.

150 kmol/min
20% CH4
60% O2
20% CO2

REATOR
C2 H 6  C2 H 4 + H2

nCH4
nO2
nCO2
nH2O
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Balanço para reatores de combustão
Combustão: rápida reação de combustível com oxigênio, talvez seja a reação mais importante
na indústria química. Isto porque gera uma quantidade muito grande calor usada para produzir
vapor, girar turbinas, etc.
Quando um combustível é queimado, o carbono (C) reage para formar CO2 ou CO, o
hidrogênio forma H2) e o enxofre forma SO2.
Quando o CO é formado a partir de um hidrocarboneto (HC), a combustão é parcial ou
incompleta do hidrocarboneto. Quando é formado CO2, a combustão foi completa.
C  O2  CO2

combustão completa de C

C3 H 8  7 O2  3CO  4 H 2O
2
CS 2  3O2  CO2  2 SO2

combustão parcial do propano

combustão completa do dissulfeto de carbono

Por razões econômicas, o ar é, geralmente, a fonte de oxigênio:
N 2  79%
O2  21%
Composição em base úmida (“wet basis”): é usada para identificar as frações molares de um
gás que contém H2O.
Composição em base seca (“dry basis”): Significa a fração molar do mesmo gás em uma
mistura sem H2O.
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Se 2 reagentes participarem de uma reação e um é consideravelmente mais caro do que o
outro, uma prática usual é alimentar o mais barato em excesso com relação ao outro. No caso
da combustão o mais barato é o ar.
Oxigênio teórico: Os mols ou vazão molar de O2 necessários para a combustão completa de
todo o combustível do reator, assumindo que todo C vire CO2 e todo H vire H2O.
Ar teórico: A quantidade de ar que contém o oxigênio teórico.
Excesso de ar: a quantidade de ar alimentado que excede a teórica.

%

excesso de ar

=

 mol de ar alim. -  mols ar teórico
 mols de ar teórico

Conhecendo-se a estequiometria da reação de combustão completa, determina-se o oxigênio
teórico.
Ex.: Se 100 mols/h de butano e 5000 mols/h de ar são alimentados em um reator de
combustão, calcule a porcentagem de ar em excesso.
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Procedimento para realização de B.M. em reatores de combustão
O procedimento é o mesmo adotado para balanço de massa, mas lembre-se que:
1. Quando desenhar o fluxograma, lembre-se de incluir o N2 na entrada e na saída. Na saída
não se esqueça do combustível e O2 não reagidos, além dos produtos de combustão (CO2,
CO, H, etc)
2. Se é dada uma porcentagem de ar, o O2 realmente alimentado pode ser calculado
multiplicando-se o teórico O2 – determinado a partir da vazão de combustível e
estequiometria da reação – por ( 1 + fração de excesso de ar). O N2 alimentado pode então
ser calculado como 79/21 multiplicado O2 alimentado.
3. Se somente uma reação é envolvida, tanto faz fazer balanço atômico ou molecular. Se
mais de uma reação está envolvida, o balanço atômico é mais aconselhável.
Observação: para evitar confusão, lembre-se que:
a) O ar teórico requerido para queimar uma dada quantidade de combustível não depende de
quanto é realmente queimado. O combustível pode não reagir completamente, e formar
CO e CO2, mas o ar teórico é calculado como sendo a quantidade necessária para queimar
TODO o combustível e formar EXCLUSIVAMENTE CO2.
b) O valor da porcentagem de excesso de ar depende somente do ar teórico e do ar
alimentado, e não de quanto O2 é consumido no reator ou se a combustão é completa ou
parcial.
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Exemplo 7
Etano é queimado com 50% excesso de ar e a conversão é de 90%. Do etano queimado, 25%
reagem para formar CO e o restante para formar CO2. Calcule a composição do gás de
combustão e a relação mols H2O/mols gás de combustão seco.
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Lista de Exercícios II
www.irineupetri.com
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