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RESUMO 

 

Diversos equipamentos podem ser utilizados para minimizar ou eliminar o problema de emissão 

de poluentes atmosféricos por fontes industriais, sendo um deles, a instalação de uma torre de 

nebulização para absorção de gases. Esse tipo de equipamento é frequentemente empregado na 

indústria por realizar operações de transferência de calor e de massa e são baseadas no contato 

entre um gás e um líquido. Devido à complexidade do processo e a quantidade de parâmetros a 

serem avaliados na torre de nebulização, propor modelos matemáticos para predição de 

variáveis importantes, como a eficiência de remoção e o coeficiente volumétrico de 

transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅), se tornou uma tarefa difícil. As redes neurais artificiais 

(RNAs) surgem como uma alternativa para modelagem de problemas complexos, uma vez que 

essas redes têm a capacidade de correlacionar as variáveis de entrada e saída de um determinado 

problema, sem a necessidade de conhecer o modelo fenomenológico. Esse trabalho teve por 

objetivo construir uma bancada experimental para remoção de dióxido de enxofre (SO2) 

utilizando uma torre de nebulização e avaliar a influência das variáveis no processo. Para tal 

propósito, foi necessário avaliar a eficiência de remoção do SO2 e as variáveis envolvidas 

(vazão de gás e líquido, número de bicos e diâmetro do orifício do bico pulverizador). Após 

essa etapa, foi proposta uma RNA para predição de resultados de eficiência de remoção e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, 

na torre de nebulização para remoção de SO2. A torre construída nesse estudo atingiu eficiência 

máxima de 99,47% e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ de 24,46x10-8 kmol s-1 m-3 Pa-1 e mostrou que é possível alcançar 

altos níveis de remoção sem a necessidade de construir torres tão altas. A melhor RNA obtida, 

apresentou erros percentuais médios de 2,76% para os resultados de simulação da eficiência de 

remoção do SO2 e 6,79% para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. Para a obtenção da melhor rede, as etapas de treinamento, 

validação e teste se mostraram insuficientes, sendo necessário uma última etapa de simulação. 

Os resultados produzidos pelas redes neurais foram muito promissores na predição de 

parâmetros importantes no processo de remoção de poluentes atmosféricos via torre de 

nebulização.  

  

Palavras Chaves: Remoção de Gases Poluentes, Torre de Nebulização, Dióxido de Enxofre, 

Predição e Redes Neurais Artificiais. 

  



   

   

   

ABSTRACT 

 

Various equipment can be used to minimize or eliminate the problem of air pollutants emission 

from industrial sources, one of which is the installation of a spray tower to absorb gases. This 

type of equipment is often used in the industry for carrying out heat and mass transfer operations 

and is based on the contact between a gas and a liquid. Due to the complexity of the process 

and the number of parameters to be evaluated in the spray tower, proposing mathematical 

models to predict important variables, such as removal efficiency and the mass transfer 

volumetric coefficient (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅), has become a difficult task. Artificial neural networks (ANNs) 

appear as an alternative for modeling complex problems, since these networks have the ability 

to correlate the input and output variables of a given problem, without the need to know the 

phenomenological model. This work aimed to build an experimental bench for removing sulfur 

dioxide (SO2) using a spray tower and to evaluate the influence of variables on the process. For 

this purpose, it was necessary to evaluate the SO2 removal efficiency and the variables involved 

(flow rate of gas and liquid, number of nozzles and orifice diameter of the spray nozzle). After 

this step, an ANN was proposed to predict results of removal efficiency and 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, in the spray 

tower for removal of SO2. The tower built in this study reached a maximum efficiency of 

99.47% and 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ of 24.46x10-8 kmol s-1 m-3 Pa-1 and showed that it is possible to achieve high 

levels of removal efficiency without the need to build long towers. The best ANN obtained, 

presented average percentage errors of 2.76% for the results of simulation of the SO2 removal 

efficiency and 6.79% for the 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. In order to obtain the best network, the training, validation 

and testing steps proved to be insufficient, requiring a last simulation step. The results produced 

by neural networks were very promising in the prediction of important variables in the process 

of removing air pollutants via spray tower. 

 

Keywords: Removal of Polluting Gases, Spray Tower, Sulfur Dioxide, Prediction and 

Artificial Neural Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescente desenvolvimento da indústria, a alta demanda de energia elétrica, o 

grande número de frota veicular, evidenciado nas últimas décadas no mundo inteiro, têm 

contribuído expressivamente com as elevadas taxas de poluição atmosférica devido às emissões 

de gases poluentes, uma vez que as legislações e as pesquisas não acompanharam esse rápido 

desenvolvimento (GUIMARÃES, 2016). 

Um dos principais poluentes atmosféricos é o dióxido de enxofre (SO2). Ele é 

produzido pela queima de materiais contendo enxofre e combustíveis fósseis. A emissão desse 

gás é principalmente proveniente da indústria, em sua maioria do setor energético, das caldeiras 

e dos incineradores. O SO2 está diretamente relacionado à diversas doenças respiratórias e 

problemas ambientais (ZHANG et al., 2019). 

O processo mais utilizado para o controle de emissão de SO2 é conhecido como flue 

gas desulfurization (FGD) ou dessulfurização de gases, sendo os processos úmidos, que 

envolvem a absorção do SO2, os mais empregados (NEVERS, 2000). A dessulfurização úmida 

envolve o uso de equipamentos que promovem o contato gás-líquido. Esses equipamentos têm 

a capacidade de criar uma grande superfície de contato para promover a transferência de massa 

do SO2 para a fase líquida (BAUMBACH, 1996). 

Entre os equipamentos de controle de poluição, pode-se destacar a torre de 

nebulização. Esse equipamento é empregado na indústria em diversos processos de absorção. 

A torre de nebulização tem por princípio de funcionamento o contato entre um gás e um líquido, 

em que o gás atua em fase contínua e o líquido na fase dispersa, para criar uma grande área 

interfacial disponível para a transferência de massa (CODOLO; BIZZO, 2016).  

As vazões de gás e líquido, a área interfacial de gotas, a formação do filme líquido 

na parede da torre e o diâmetro do bico pulverizador são parâmetros muito importantes para a 

taxa de transferência de massa, já que o processo de remoção de gases poluentes é regido por 

esse fenômeno (TURPIN et al., 2008). 

Por conta da complexidade envolvida no processo de remoção de gases na torre de 

nebulização, existe uma grande dificuldade em se produzir modelos matemáticos precisos para 

predizer variáveis importantes desse processo, como a própria eficiência de remoção do 
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poluente e o coeficiente de transferência de massa. Uma das variáveis que pode ser citada na 

complexidade desse processo é o diâmetro das gotas, que está diretamente relacionado à área 

disponível para a transferência de massa (ZHU et al., 2016).  

As redes neurais artificiais (RNAs) vêm se mostrando cada vez mais uma excelente 

alternativa para solução de problemas complexos. Devido à sua capacidade de aprender as 

interações entre as variáveis de entrada e saída, de um determinado problema, sem a 

necessidade de se conhecer a fenomenologia ou os mecanismos, as RNAs são capazes de 

predizer resultados baseados em exemplos (HAYKIN, 1998; LIU et al., 2019). 

As redes neurais vêm sendo utilizadas em diversas áreas, por conta de sua 

capacidade de aprendizado, como na medicina, engenharia, economia, controle ambiental, entre 

outras. Contudo, existem poucos estudos disponíveis na literatura envolvendo as RNAs em 

torres de nebulização, principalmente, se tratando da remoção de gases poluentes 

(MEESATTHAM et al., 2019; VALERA; CODOLO; MARTINS, 2021). 

Portanto, a importância desse trabalho consiste na avaliação das principais variáveis 

envolvidas no processo de remoção do SO2 na torre de nebulização, em diversas condições de 

operação e na obtenção de um modelo matemático para predição da eficiência de remoção e do 

coeficiente volumétrico de transferência de massa, pois os modelos encontrados na literatura 

são aplicáveis somente à condições muito específicas de operação.  

Por conta das diversas variáveis envolvidas na torre de nebulização, os trabalhos 

experimentais são muito importantes para a avaliação e obtenção de parâmetros tão 

significativos nesse equipamento. Este estudo avaliou as variáveis de processo e propôs um 

método para predição dessas variáveis e pode ser utilizado para modelos de dimensionamento 

e otimização de torres de nebulização. 
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho foram construir uma torre de nebulização para remoção 

de SO2, avaliando as principais variáveis que influenciaram o processo de remoção do poluente 

nesse equipamento e obter uma rede neural artificial capaz de predizer resultados de eficiência 

de remoção do SO2 e do coeficiente volumétrico de transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅). 

Objetivos específicos: 

• Construção de uma torre de nebulização para remoção de SO2 em escala de 

bancada; 

• Cálculo do coeficiente volumétrico de transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅) 

experimental; 

• Avaliação da eficiência de remoção do SO2 e o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ em função da vazão de gás 

e de líquido; 

• Avaliação da influência de diferentes diâmetros de orifício e número de bicos 

pulverizadores na eficiência de remoção e no 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ produzido;  

• Apresentação das melhores condições de operação da torre de nebulização; 

• Proposição de um modelo matemático para predição da eficiência de remoção 

do SO2 e do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ por meio de redes neurais artificiais. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A definição de poluição do ar é a presença de material indesejado no ar, em 

quantidades grandes o suficiente para causar efeitos nocivos. Esses materiais indesejados 

podem causar danos à saúde do ser humano, propriedade material, fauna ou flora, assim como, 

produzir aromas indesejáveis e dificultar a visibilidade (NEVERS, 2000). 

Os danos causados pela poluição do ar não estão atrelados somente à saúde dos 

seres humanos, mas também ao aspecto financeiro. Estimativas feitas nos Estados Unidos 

mostram que perdas em decorrência da poluição do ar variam entre US$10 e US$60 por 

habitante/ano. Essas perdas envolvem principalmente danos a bens materiais e gastos com 

tratamentos de saúde. Com relação ao custo-benefício de se investir em controle de poluição do 

ar, estima-se que para cada US$1 gasto, evita-se US$16 decorrentes de danos causados pela 

poluição (DERISIO, 2012). 

Os poluentes do ar são divididos em duas categorias. Os emitidos diretamente por 

fontes de emissão são chamados de poluentes primários, enquanto os formados na atmosfera 

pela reação química entre poluentes primários e os seus constituintes naturais são chamados de 

poluentes secundários (COOPER; ALLEY, 2011). 

Para poder preservar a saúde e o bem estar do ser humano, assim como o meio 

ambiente, é necessário estabelecer mecanismos legais os quais controlem os níveis de 

concentração de determinados poluentes do ar. Um desses mecanismos é definir um padrão de 

qualidade do ar, por meio de estudos científicos dos efeitos produzidos por esses poluentes 

(DERISIO, 2012). 

No Brasil, a resolução n°3 de 28 de junho de 1990 do CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) estabelece os padrões de qualidade do ar, dividindo-os em duas 

categorias, os padrões primários e os secundários. Os padrões primários são os níveis máximos 

toleráveis de concentração que um poluente pode atingir. Os secundários são aqueles que os 

níveis de concentração estão abaixo do mínimo para promover um efeito adverso ao bem-estar 

da população e ao meio ambiente de forma geral. Esses níveis também podem ser entendidos 

como metas a serem alcançadas em longo prazo. A Tabela 1 apresenta os padrões de qualidade 

do ar segundo a resolução n° 3 do CONAMA de 28/06/1990. A mesma resolução também 
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estabelece os critérios a serem adotados para episódios agudos de poluição do ar, conforme 

mostra a Tabela 2 (CONAMA, 1990).  

Tabela 1 - Padrões de qualidade do ar segundo a resolução n° 3 do CONAMA de 28/06/1990 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

Padrão 

primário 

[µg/m³] 

Padrão 

secundário 

[µg/m³] 

Método de Medição 

Partículas totais em 

suspensão (PTS) 

24 horas (1) 240 150 Amostrador de grades 

volumes Mga (2) 80 60 

Partículas inaláveis 
24 horas (1) 150 150 

Separação inercial/filtração 
Maa (3) 50 50 

Dióxido de enxofre 
24 horas (1) 365 100 

Pararosanilina 
Maa (3) 80 40 

Monóxido de 

Carbono 

1 hora (1) 40000 40000 

Infravermelho não 

dispersivo 

 (35 ppm) (35 ppm) 

8 horas (2) 10000 10000 

  (9 ppm) (9 ppm) 

Ozônio 1 hora (1) 160 160 Quimioluminescência 

Fumaça 
24 horas (1) 150 100 

Refletância 
Maa (3) 60 40 

Dióxido de 

nitrogênio 

24 horas (1) 320 190 
Quimioluminescência 

Maa (3) 100 100 

(1) não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
(2) média geométrica anual 
(3) média aritmética anual 

Fonte: CONAMA, 1990 (adaptado). 

Tabela 2 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar 

Parâmetro 
Níveis 

Atenção Alerta Emergência 

Dióxido de enxofre - SO2 (μg/m3) - 24h 800 1600 2100 

Partículas totais em suspensão - PTS (μg/m3) - 24h 375 625 875 

SO2 x PTS 65000 261000 393000 

Partículas inaláveis (μg/m3) - 24h 250 420 500 

Fumaça (μg/m3) - 24h 250 420 500 

Monóxido de carbono (ppm) - 8h 15 30 40 

Ozônio (μg/m3) - 1h 400 800 1000 

Dióxido de nitrogênio (μg/m3) - 1h 1130 2260 3000 

Fonte: CONAMA, 1990 (adaptado). 
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3.1 Poluentes Atmosféricos 

Os poluentes atmosféricos emitidos resultantes de alguma atividade humana são 

chamados de poluentes antropogênicos. Fontes emissoras como vulcões e incêndios florestais 

são chamadas fontes naturais e são definidas como qualquer fonte produtora de um poluente 

atmosférico sem interferência de atividade humana. As fontes emissoras também podem ser 

divididas em fontes fixas ou móveis, sendo uma fonte fixa aquela que produz uma carga pontual 

e concentrada em determinado local, como as indústrias. As fontes móveis são aquelas capazes 

de se mover de um lugar a outro, como é o caso dos veículos (VALLERO, 2014). 

Atualmente os principais poluentes atmosféricos conhecidos e estudados são o 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), os óxidos de nitrogênio (NOx), o metano 

(CH4), os compostos orgânicos voláteis (COV), os materiais particulados (MP) e o dióxido de 

enxofre (SO2). Até pouco tempo atrás, acreditava-se que esses poluentes permaneciam em 

locais isolados, como zonas industriais e áreas com grande concentração de veículos 

automotivos, porém, estudos recentes mostram que esses contaminantes podem ser carregados 

para diversas regiões ao redor do globo terrestre, muito longe de seu local de origem (CORSON, 

2002). 

3.1.1 Monóxido de Carbono (CO) 

O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro. Sua maior emissão é por meio 

da queima incompleta de determinados materiais e combustíveis. O CO pode ser emitido por 

queimadas, queima de biomassa, processos industriais e atividades biológicas. Na natureza, seu 

desaparecimento se dá por deposição no gelo, no solo, na vegetação e dissolução na superfície 

da água, devido a sua baixa solubilidade. Na indústria, esse gás pode ser convertido em dióxido 

de carbono utilizando um forte oxidante (JACOBSON, 2012). 

O CO é altamente prejudicial ao ser humano, pois ao entrar na corrente sanguínea 

forma um composto muito estável com as hemoglobinas, chamado de carboxi-hemoglobina. 

Por conta da estabilidade promovida pelo CO com a hemoglobina, essas células não conseguem 

mais carregar oxigênio para os diversos órgãos e tecidos do corpo humano, o que pode levar o 

indivíduo a óbito em altas concentrações (GUIMARÃES, 2016). 
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3.1.2 Dióxido de Carbono (CO2) 

O dióxido de carbono é um gás incolor e inodoro, produzido pela queima de 

combustíveis fósseis e processos industriais, mas também é produzido por meio de processo 

natural, que é a respiração dos seres vivos. Esse gás proporciona o aumento na absorção da 

radiação de calor da Terra, sendo um grande contribuinte para o efeito estufa e o aquecimento 

global. Os países em desenvolvimento têm contribuído de maneira bem expressiva com as 

emissões de CO2, pela falta de desenvolvimento tecnológico, queimadas, criação de gado, entre 

outras atividades (CORSON, 2002; GUIMARÃES, 2016). 

O CO2 é o principal gás causador do efeito estufa; por conta disso ele é utilizado 

como unidade de equivalência para os demais gases de efeito estufa (GEE). A equivalência em 

CO2 permite comparar a emissão de diversos GEE, levando em consideração o potencial de 

aquecimento global de cada gás. Por exemplo: o metano possui potencial de aquecimento global 

de 25, ou seja, 1 kg de metano emitido equivale a 25 kg de CO2 emitidos (BRANDER, 2012).  

3.1.3 Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

Os óxidos de nitrogênio são provenientes de fontes naturais, como a atividade 

microbiana no solo, a oxidação da amônia e processos fotolíticos ou biológicos nos oceanos. 

Porém, atualmente a maior parte de sua emissão vem da queima de combustíveis fósseis e de 

biomassa. Os NOx contribuem com a chuva ácida, pois participam de diversas reações químicas 

que produzem o ácido nítrico (HNO3). Esses compostos também podem reagir com amônia e 

outras substâncias na presença de vapor de água formando aerossóis (LORA, 2002; VALLERO, 

2014). 

O termo NOx engloba compostos como o óxido de nitrogênio (NO) e o dióxido de 

nitrogênio (NO2), sendo o NO o principal, produzido pela queima de combustíveis fósseis. O 

NO possui baixa solubilidade em água, o que dificulta seu processo de remoção (NEVERS, 

2000).  
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3.1.4 Metano (CH4) 

O metano é o hidrocarboneto de estrutura molecular mais simples; sua emissão 

acontece por processos naturais, por seres vivos (bactérias e ruminantes), automóveis, 

decomposição de lixo, queima de biomassa, mineração de carvão, processamento de petróleo e 

extração de gás natural (GUIMARÃES, 2016). 

O CH4 é a molécula orgânica mais abundante na atmosfera. Sua degradação ocorre 

principalmente por reações de oxidação com radical hidroxila. Comparado ao dióxido de 

carbono, o metano tem a capacidade de absorver 25 vezes mais calor, sendo um grande agente 

intensificador para o aquecimento global (VALLERO, 2014). 

3.1.5 Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 

Os compostos orgânicos voláteis são formados por aldeídos, cetonas, solventes 

clorados, substâncias refrigerantes, entre outros compostos orgânicos que têm a tendência de 

evaporar. Sua principal fonte de emissão são processos industriais e transporte automotivo, mas 

também podem ser emitidos por processos naturais, por meio de plantas, oceanos e atividades 

microbianas, ou até mesmo formados na atmosfera. Alguns hidrocarbonetos podem causar 

câncer, mutações ou defeitos congênitos nos seres humanos e danificar vegetações (CORSON, 

2002; LORA, 2002). 

Os COVs englobam uma grande quantidade de compostos químicos; em sua 

maioria são pouco ou não tóxicos aos seres humanos. A maior preocupação com esses 

compostos são na participação do smog e na formação de partículas na atmosfera (NEVERS, 

2000).  

3.1.6 Materiais Particulados (MP) 

Material particulado é o termo utilizado para a mistura partículas sólidas e gotículas 

de líquido encontradas no ar. São classificados de duas maneiras, como finos inaláveis ou PM2.5 

(diâmetro da partícula < 2,5 µm) e inaláveis ou PM10 (diâmetro da partícula < 10 µm). Como 

comparação para esses diâmetros pode-se pegar um fio de cabelo humano, que em média possui 
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70 µm de diâmetro, ou seja, uma partícula é muitas vezes menor que um fio de cabelo humano 

(EPA, 2018). 

Partículas maiores causam efeitos menores à saúde do ser humano, apenas 

reduzindo a visibilidade, entretanto, partículas menores são mais nocivas, podendo causar 

danos nos olhos e nos pulmões. Sedimentação e impacto em superfícies, assim como deposição 

úmida, são mecanismos empregados na remoção de partículas (CORSON, 2002; LORA, 2002). 

Recentemente, houve uma nova classificação para as partículas, denominada 

partículas ultrafinas, com diâmetro da partícula por volta de 0,1 µm; essas partículas se 

comportam como gás e não se depositam. Os MPs podem ser emitidos para a atmosfera por 

meio de aerossóis ou pela conversão de um gás para partícula (sólida ou líquida). Esses 

materiais podem ser produzidos por incêndios florestais, queima de combustíveis fósseis e 

processos industriais como produção de cimento (VALLERO, 2014). 

3.1.7 Dióxido de Enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre é produzido tanto de fontes naturais, quanto da atividade 

humana. Na natureza, sua emissão é proveniente de duas fontes: erupções vulcânicas e fontes 

geotérmicas contendo enxofre, como gêiseres e fontes termais. A sua origem na atividade 

humana vem da queima de combustíveis fósseis e de carvão contendo enxofre, fundição de 

minérios não ferrosos como o cobre, processos de refino de petróleo e fabricação de papel e 

celulose. Esse gás pode causar danos ao sistema respiratório e promove também a acidificação 

de rios, lagos e solos e a corrosão de materiais por meio do fenômeno da chuva ácida (PEIRCE, 

1997).  

O SO2 é um gás incolor que produz um odor forte em concentrações acima de 0,5 

ppm. As partículas de SO2 contribuem para formação do smog industrial, deposição ácida, 

efeito estufa e afetam a camada de ozônio (JACOBSON, 2012). 

Por conta dos malefícios causados pelo SO2, os países vêm adotando medidas mais 

restritivas para a sua emissão em fornalhas, termoelétricas, caldeiras, entre outras indústrias que 

utilizam a queima de combustíveis fósseis e materiais que contenham enxofre (BROGREN; 

KARLSSON, 1997; FLAGIELLO et al., 2018; LIU et al., 2020).  
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A indústria naval tem um papel bastante importante na economia global. Entretanto, 

essa indústria tem uma contribuição significativa nas emissões do SO2, uma vez que os navios 

utilizam a queima de combustíveis fósseis. A emissão anual de SO2 promovida por essa 

indústria está em torno de 4% da emissão total global. Assim como em outras indústrias, para 

se adequar aos limites de emissão do SO2, a indústria naval tem optado por sistemas de remoção 

após a combustão, devido ao maior custo dos combustíveis contento menores quantidades de 

enxofre (CHU et al., 2018; HAN et al., 2018). 

3.2 Métodos de Controle de SO2  

O SO2 é um gás irritante para os olhos, nariz e garganta, e está relacionado a doenças 

respiratórias, assim como a diversos problemas ambientais. Quando um material contendo 

enxofre é queimado, produz os óxidos de enxofre SO2 e SO3. Existem duas maneiras de 

controlar suas emissões: (1) reduzir o enxofre do combustível antes de queimá-lo ou (2) 

remover o SO2 dos gases de exaustão (COOPER; ALLEY, 2011). 

Os gases produzidos pela queima de combustíveis são chamados de gases de 

combustão; o SO2 está presente nesses gases quando ocorre a queima de um combustível fóssil. 

O processo mais utilizado para o controle de emissão de SO2 é conhecido como dessulfurização 

de gases de combustão [flue gas desulfurization (FGD)] (NEVERS, 2000). 

Os sistemas de FGD são classificados de duas maneiras, de acordo com o produto 

produzido e de acordo com a fase em que as reações principais acontecem. Com relação ao 

produto gerado, o processo pode ser regenerativo ou não regenerativo. Um processo 

regenerativo recupera o enxofre e o transforma em um produto comercializável, enquanto um 

processo não regenerativo descarta o enxofre removido do gás de combustão (COOPER; 

ALLEY, 2011). 

A classificação de acordo com a fase na qual as reações principais ocorrem é 

dividida em três categorias (BAUMBACH, 1996):  

• Processo Seco: a captura dos óxidos de enxofre é puramente física, em agentes 

de fixação. Na adsorção seca, é mais comum a utilização de um leito móvel, no 

qual o adsorvente é conduzido até o gás a ser dessulfurizado. Já na absorção a 

seco, o agente de absorção é pulverizado no gás de combustão. 
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• Processo Semi-seco: uma suspensão alcalina é colocada em contato com o gás 

de combustão. O produto da reação seca é formado no fluxo de gás quente e 

depois é coletado por um precipitador de partículas. 

• Processo Úmido: são principalmente realizados em lavadores, onde são 

pulverizados agentes alcalinos de absorção (soluções ou suspensões) no gás a 

ser dessulfurizado. É possível utilizar somente água nesse processo, porém 

acarreta menores eficiências de remoção.  

Um processo seco, semi-seco ou úmido pode produzir um produto descartável ou 

comercializável (COOPER; ALLEY, 2011). A Tabela 3 apresenta alguns exemplos de 

processos FGD e suas classificações. 

Tabela 3 - Exemplos de processos FGD e suas classificações 

Classificação do Processo de FGD por: 
Exemplos de Processos 

Produto Gerado Fase das Reações Principais 

Não Regenerativo 
Úmido Utilizando solução alcalina 

Seco Spray seco de cal 

Regenerativo 

Úmido 
Absorção com água ou óxido de magnésio para produção de 

SO2 puro 

Seco 
Adsorção com carbono ativado para produção de ácido 

sulfúrico 

Fonte: Cooper e Alley, 2011. 

3.3 Dessulfurização Úmida 

As tecnologias de remoção a úmido são fortemente empregadas no meio industrial, 

principalmente nos casos em que a regulamentação ambiental requer valores acima de 90% de 

remoção de algum componente. A dessulfurização de gases de combustão (FGD) é uma etapa 

chave para as plantas que operam com combustíveis fósseis (FLAGIELLO et al., 2018). 

Segundo Bandyopadhyay e Biswas (2007), os métodos de separação úmida são os mais simples 

entre os diversos métodos físico-químicos para absorção de gases e apresentam alta eficiência 

de remoção. 

A dessulfurização úmida é um processo de absorção de gases. O princípio de 

separação envolvido na absorção é a solubilidade entre o soluto presente no gás e o líquido 

absorvente, ou seja, o quanto esse soluto pode dissolver nesse líquido. A absorção de gás ocorre 
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por meio da transferência do componente na fase gasosa até a interface gás-líquido, em seguida 

é transferido para a fase líquida. A dispersão do soluto no líquido pode ser acompanhada de 

reação química (COOPER; ALLEY, 2011). 

Os processos de absorção são divididos em dois grupos, os que ocorrem na presença 

de reação química e os que são somente físicos. Os processos físicos são assim denominados, 

pois não apresentam a influência de uma reação química, como por exemplo, a recuperação de 

acetona em uma corrente de ar. No entanto, os processos com presença de reação química, a 

taxa real de absorção é influenciada por essa reação, como por exemplo, a absorção de CO2 em 

solução de hidróxido de sódio (RICHARDSON; HARKER, 2002). 

A dessulfurização úmida envolve o uso de equipamentos que promovem o contato 

gás-líquido. Esses equipamentos têm a capacidade de criar uma grande superfície de contato e 

promover a transferência de massa do SO2 para a fase líquida (BAUMBACH, 1996). O 

processo utilizando cal ou calcário, como solução de absorção, são os mais empregados. Isso é 

decorrente da alta eficiência de remoção do SO2 e baixo consumo de operação que eles 

conseguem atingir. O calcário possui valor menor que a cal, o que torna seu uso mais popular 

em grandes sistemas de dessulfurização úmida (ORTIZ et al., 2006; WANG, 2018).  

Segundo Zhang et al. (2019), atualmente os métodos de dessulfurização úmida no 

setor energético ocupam cerca de 84% de todo mercado, sendo que o processo utilizando 

calcário representa 70%. O uso do calcário para remoção de SO2 gera produtos comercializáveis 

de gesso e também atinge altas eficiências de dessulfurização dos gases de combustão, 

removendo mais de 90% do dióxido de enxofre. 

A reação da cal ou calcário com o SO2 absorvido produz sulfito de cálcio 

hemihidratado (CaSO3.½H2O), gesso (CaSO4.2H2O) ou uma mistura dos dois. O projeto e a 

operação do sistema determinam qual sólido será formado. Quanto maior a concentração de 

oxigênio presente, maior será a formação de gesso (LADWIG; BLYTHE, 2017). 

As reações simplificadas do processo de remoção de SO2 com calcário são 

representadas pelas Equações 1 e 2 (BROGREN; KARLSSON, 1997): 

𝑆𝑂2 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)  →  𝐶𝑎𝑆𝑂3 + 𝐶𝑂2                                                                                        (1) 

𝐶𝑎𝑆𝑂3 +
1

2
𝑂2  →  𝐶𝑎𝑆𝑂4(𝑠)                                                                                                    (2) 
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Estudos envolvendo dessulfurização úmida utilizando solventes alcalinos 

encontrados hoje são com uso de hidróxido de sódio diluído, solução de cloreto de sódio (NaCl), 

ureia, água pura e água do mar (DARAKE et al., 2016). Esses estudos serão melhor 

apresentados ao final da seção sobre torre de nebulização (Seção 3.4.2). 

3.4 Lavadores de Gases 

Lavadores de gases são equipamentos que têm como principal função, no controle 

de poluição do ar, a remoção de um ou mais contaminantes de um gás por meio do processo de 

absorção. Esses equipamentos são de simples construção e as maiores dificuldades atreladas a 

eles são na parte operacional, sendo que erros associados à operação podem causar perdas 

financeiras e baixas eficiências de remoção dos poluentes. Em sua maioria são utilizados para 

coletarem gases e vapores, mas também podem ser usados na coleta de materiais particulados 

(GUIMARÃES, 2016). 

Os lavadores têm por princípio o método de separação úmida, no qual agentes 

alcalinos (soluções ou suspensão) são adicionados no equipamento e entram em contato com o 

fluxo de gás. Por meio desse contato entre o gás e o líquido, o contaminante é absorvido pela 

fase líquida e nesta fase reage com o agente alcalino, não permitindo que ele retorne à fase 

gasosa (CODOLO, 2007). A eficácia do equipamento depende do sucesso como ele promove 

o contato entre as duas fases (RICHARDSON; HARKER, 2002). 

Existem alguns mecanismos que os lavadores podem utilizar para transferir um 

contaminante da fase gasosa para a fase líquida; um desses mecanismos é o espalhamento de 

filmes de líquido numa fase gasosa contínua, como ocorre em torres de recheio. Outra maneira 

é a formação de gotas de líquido numa fase gasosa contínua, como acontece nas torres de 

nebulização. Cada um desses dois lavadores possuem suas vantagens e desvantagens associadas 

a seu uso, como mostra a Tabela 4 (BOUZAS, 2016). 
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Tabela 4 - Vantagens e desvantagens da torre de recheio e da torre de nebulização 

Lavador Vantagens Desvantagens 

Torre de 

Recheio 

• Área de contato fixa entre as 

fases; 

• Pode operar com substâncias 

corrosivas. 

• Elevados custos operacionais e de 

construção; 

• Obstrução dos recheios; 

• Maior dificuldade na limpeza. 

Torre de 

Nebulização 

• Simples construção; 

• Baixo custo de manutenção.  

• Alto consumo de água; 

• Alto consumo de energia para 

bombeamento de solução. 

Fonte: Wu et al., 2018 (adaptado). 

3.4.1 Torre de Recheio 

A torre de recheio é um tipo de lavador de gases muito comum no controle de gases 

poluentes. Esse equipamento funciona por meio da dispersão da fase líquida no topo da coluna, 

fazendo com que o líquido escoe na superfície dos elementos de recheio, criando uma grande 

área disponível para transferência de massa entre as fases. Os elementos de recheio são 

distribuídos em toda seção transversal da torre, formando um leito poroso, no qual o gás e o 

líquido escoam em contracorrente (CALDAS, 2003). 

As vantagens de se utilizar uma torre de recheio envolvem uma área de contato fixa 

entre o gás e o líquido. A torre pode operar com substâncias altamente corrosivas por conta dos 

diferentes materiais de recheio que podem ser empregados. No entanto, as desvantagens são: a 

elevada queda de pressão para a fase gasosa, os altos custos operacionais para grandes vazões, 

a obstrução dos recheios e maior dificuldade na manutenção desses equipamentos devido ao 

grande número de peças (BOUZAS, 2016).  

A Figura 1 apresenta um esquema simplificado de uma coluna de recheio com duas 

seções de recheio. O gás poluente é injetado na parte inferior da coluna e a solução de absorção 

na parte superior. A distribuição da solução na torre deve ser mais uniforme possível para 

promover o maior contato possível entre o gás e o líquido, por isso a torre conta com um 

distribuidor de líquido em cada uma de suas seções. A parte superior da coluna também conta 

com um eliminador de névoa para que a solução não seja arrastada com a corrente de gás 

(GUIMARÃES, 2016). 
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Figura 1 - Coluna de recheio 

 

Fonte: Cooper e Alley, 2011. 

3.4.2 Torre de Nebulização 

A torre de nebulização é um equipamento utilizado há anos na indústria em sistemas 

de remoção a úmido para o controle de poluição atmosférico. Seu projeto simples, baixa queda 

de pressão e baixo custo de manutenção são suas principais vantagens, enquanto o alto consumo 

de líquido e baixa remoção de partículas são desvantagens, em comparação a outros 

absorvedores (BOZORGI et al., 2006). O líquido é disperso na coluna em forma de gotas para 

se criar uma grande área interfacial de transferência de massa entre as diferentes fases. O 

sistema pode operar tanto em contracorrente, como em concorrente (BOUZAS, 2016).  

Esse equipamento é composto normalmente, no caso de colunas em contracorrente, 

por bicos pulverizadores na parte superior interna, um sistema de bombeamento de solução, 

entrada do gás na parte inferior e saída do gás na parte superior; na base possui um sistema de 
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captação e recirculação da solução que foi inserida dentro da torre. A Figura 2 apresenta um 

esquema desse equipamento (HAO et al., 2013). 

Figura 2 - Esquema de uma torre de nebulização 

 

Fonte: Hao et al., 2013. 

A dispersão da solução que irá interagir com o poluente gasoso é realizada pelos 

bicos pulverizadores; esses bicos podem ser alocados de diversas formas dentro da torre e 

possuem também diversas configurações de aspersão. Os bicos pulverizadores encontrados na 

indústria são: cone cheio, cone oco, jato leque ou jato sólido; cada um deles apresenta um tipo 

diferente de pulverização para poder atingir uma melhor dispersão, aumentando assim a área 

disponível para a transferência de massa (BOUZAS, 2016). 

As aplicações industriais da torre de nebulização são diversas, tais como: 

desumidificação, umidificação, resfriamento, secagem, remoção de dióxido de carbono, 

dessulfurização, remoção de partículas e dessalinização. Atualmente, existem diversas 

configurações de torres, podendo elas serem verticais ou horizontais. Baseadas no fluxo de gás. 

As colunas verticais podem ser divididas em quatro tipos (CUI et al., 2018): 

1. Concorrente com fluxo de gás e líquido descendente; 

2. Fluxo cruzado, com o líquido sendo pulverizado perpendicularmente ao fluxo de 

gás em movimento; 

3. Contracorrente com fluxo de gás ascendente e líquido descendente; 

4. Concorrente com fluxo de gás e líquido ascendente. 
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A escolha do solvente para remoção de um determinado contaminante é bastante 

importante, uma vez que uma escolha inadequada pode ocasionar altos custos operacionais e 

baixas eficiências de remoção. Os fatores a serem considerados na escolha do solvente são 

(BOUZAS, 2016): 

• Solubilidade do gás no solvente: deve ser alta para facilitar a absorção do soluto 

no solvente, reduzindo desse modo a quantidade de solvente requerida no 

processo.  

• Corrosão: o solvente não deve gerar corrosão no equipamento ou o material de 

construção deve ser resistente a ele. 

• Custo: deve ser de fácil aquisição e baixo custo para que o processo não se torne 

caro e consequentemente inviável. 

• Estabilidade Química: precisa ser estável quimicamente. É necessário também 

avaliar a toxicidade e a flamabilidade desse solvente na escolha. 

• Viscosidade: baixas viscosidades auxiliam na taxa de absorção, garantem 

menores quedas de pressão no bombeamento e melhores características na 

transferência de massa e calor. 

A eficiência de remoção de um gás, assim como o coeficiente de transferência de 

massa volumétrico médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅) dentro de uma torre de nebulização, dependem de um grande 

número de variáveis envolvidas tais como: as vazões de gás e líquido, o tamanho, distribuição 

e velocidade das gotas, a formação do filme líquido na parede do equipamento, a ruptura e 

coalescência das gotas e tempo de contato entre o gás e o líquido (TURPIN et al., 2008). 

De maneira geral, a torre de nebulização apresenta eficiência de remoção com 

valores acima de 90% para poluentes gasosos. A Tabela 5 mostra alguns estudos mais recentes 

utilizando esse equipamento com suas respectivas eficiências de remoção e a solução de 

absorção empregada. 
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Tabela 5 - Estudos realizados em torres de nebulização 

Poluente Solução de Absorção 
Eficiência de Remoção 

[%] 
Autor 

Ácido Sulfídrico 

(H2S) 

Hipoclorito de Sódio 

(NaClO) 
99 TURPIN et al. (2008) 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Hidróxido de Sódio 

(NaOH) 
99,96 

BANDYOPADHYAY; BISWAS 

(2012) 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
Amônia (NH3) 92,9 LIM et al. (2013) 

Dióxido de Enxofre 

(SO2) 
Água do mar 93 DARAKE et al. (2016) 

Amônia (NH3) Ácido Sulfúrico (H2SO4) 97,92 JAFARI et al. (2018) 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
Monoetanolamina 99 WU et al. (2018) 

Dióxido de Carbono 

(CO2) 
Amônia (NH3) 94,7 CHO et al. (2018) 

Dióxido de Enxofre 

(SO2) 
Água do mar 98 TAVAN et al. (2016) 

Dióxido de Enxofre 

(SO2) 

Hidróxido de Sódio 

(NaOH) 
97 WANG et al. (2015) 

 

Turpin et al. (2008), estudaram os parâmetros de transferência de massa e a 

eficiência de remoção de H2S em uma torre de nebulização em escala de bancada com diâmetro 

interno de 0,15 m e 1 m de altura. A vazão de líquido variou de 2,64x10-3 a 2,9x10-2 m³ h-1 e a 

vazão de gás de 0,6 a 1,8 m³ h-1. Os resultados mostraram que a variação da vazão de gás teve 

grande influência na transferência de massa e na remoção, enquanto a variação da vazão de 

líquido não teve influência aparente nos parâmetros de transferência de massa devido a não 

uniformidade da pulverização da solução nos experimentos. 

O estudo de Bandyopadhyay e Biswas (2012) propôs um novo modelo de 

pulverizador para produzir gotas menores e mais uniformes. Foi investigada a eficiência de 

remoção e a área interfacial em uma torre com 0,1905 m de diâmetro e 2 m de altura, variando 

a vazão de gás de 12 m³ h-1 a 22 m³ h-1 e a vazão de líquido de 4x10-² m³ h-1 a 0,1 m³ h-1. Nesse 

trabalho foi observado, que o aumento da vazão de gás reduziu a porcentagem de remoção, 

enquanto o aumento da vazão de líquido aumentou a remoção e tanto o aumento da vazão de 

gás quanto a de líquido, aumentaram a área interfacial para transferência de massa. 

Lim et al. (2013) utilizaram três diferentes torres de nebulização, com 0,1, 0,2 e 0,3 

m de diâmetro, todas com 1 m de altura, para remoção de CO2 com solução de amônia. 

Variaram a vazão de gás entre 1,5 m³ h-1 e 9 m³ h-1 e a vazão de líquido entre 1,2x10-² m³ h-1 e 

3,9x10-² m³ h-1. Também variaram a concentração de CO2 e de amônia. Os autores observaram 
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maiores eficiências de remoção com baixas vazões de gás, altas vazões de líquido, baixas 

concentrações de CO2 e altas concentrações de amônia. 

Darake et al. (2016), realizaram um estudo teórico e experimental em uma torre 

com diâmetro de 0,16 m e altura de 1,85 m para remoção de SO2 com água do mar. Constataram 

que não levar em consideração o filme de líquido na superfície interna da torre leva a grandes 

erros na modelagem matemática. Com base nos dados experimentais, relatam que a ordem de 

importância das variáveis é: vazão de líquido, seguido da vazão de gás, concentração de SO2 e 

a temperatura do gás. A vazão de gás utilizada foi de 8 a 12 m³ h-1 e a vazão de líquido de 6x10-

² a 2,4x10-1 m³ h-1. 

Jafari et al. (2018), estudaram uma torre de nebulização para remoção de amônia, 

com diâmetro de 0,25 m e altura de 1,38 m. Nesse estudo, foram utilizados três diferentes bicos 

pulverizadores do tipo cone cheio em diferentes configurações, diferentes pressões de operação 

e concentração de amônia. Observaram que o diâmetro de orifício do bico tem um papel muito 

importante na eficiência de remoção, consumo de líquido e diâmetro das gotas. A vazão de gás 

para esse estudo foi mantida constante em 225 m³ h-1 e a vazão de líquido foi controlada pela 

pressão de pulverização que foi entre 9 e 12 bar. 

O estudo realizado por Wu et al. (2018) utilizou uma torre com diâmetro variado 

para remoção de CO2 com monoetanolamina (MEA). A torre continha altura de 

aproximadamente 0,8 m, o diâmetro da base 0,16 m, o diâmetro da parte central 0,12 m e o 

diâmetro da parte superior 0,2 m. A vazão de gás variou entre 1,5 e 3 m³ h-1 e a vazão de líquido 

entre 3x10-² e 4,5x10-² m³ h-1. Para essa coluna, constataram que as variações nas concentrações 

do CO2 e da monoetanolamina foram mais significativas que as variações das vazões de gás e 

líquido.  

 

Cho et al. (2018) propuseram uma nova maneira para dispersão do líquido 

utilizando uma placa com múltiplos orifícios, promovendo a queda vertical das gotas em vez 

da formação de um cone de pulverização. Com isso, essa torre de nebulização, utilizada para 

remoção de CO2 com solução de amônia, obteve uma maior eficiência de remoção. A vazão de 

gás utilizada foi de 0,8 a 2 m³ h-1 e a vazão de líquido de 1,2x10-² a 1,8x10-1 m³ h-1. 

O estudo de Tavan, Hosseini e Olazar (2016) propôs um modelo matemático para 

remoção de SO2 com água do mar em uma coluna de 2,3 m de altura. Nesse estudo sete 

diferentes parâmetros foram analisados, sendo o diâmetro da coluna um deles. O diâmetro da 
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coluna variou entre 0,65 e 1,2 m, a vazão de gás entre 500 e 1500 m³ h-1 e a vazão de líquido 

entre 6 e 14 m³ h-1. Foi observado que o aumento no diâmetro da coluna, tamanho das gotas, 

pressão de operação e vazão de gás, reduziam a eficiência de remoção. Segundo os autores, o 

aumento na pressão de operação leva a uma redução na difusividade do SO2 na fase líquida, o 

que reduz a sua concentração nessa fase. Enquanto os aumentos da temperatura do gás e do 

líquido e o aumento na vazão de líquido aumentavam a eficiência. 

Wang et al. (2015), estudaram a remoção de SO2 com solução de hidróxido de sódio 

em uma torre de nebulização com diâmetro de 0,125 m e altura de 1,8 m. Utilizaram a vazão 

de gás entre 100 e 200 m³ h-1 e a vazão de líquido entre 0,75 e 2 m³ h-1. A concentração do SO2 

também foi variada nesse estudo, indo de 0 a 800 ppm. Os resultados mostraram que o 

coeficiente volumétrico de transferência de massa (kga) aumentou com o aumento da vazão de 

gás e de líquido, enquanto a concentração de entrada do SO2 não apresentou influência 

significativa. 

3.5 Pulverização 

A atomização ou pulverização ocorre por meio da desintegração de certo volume 

de líquido em gotas, utilizando a energia cinética do próprio líquido, exposição a ar ou gás com 

alta velocidade, ou por energia mecânica aplicada externamente por um dispositivo rotativo ou 

vibratório. O processo acontece com maior facilidade quando o líquido apresenta uma forma 

mais susceptível à desintegração, sendo essas formas, jatos finos ou lâminas de líquido 

(BAYVEL; ORZECHOWSKI, 1993). 

A pulverização envolve normalmente a criação de um amplo espectro de diâmetro 

de gotas, decorrente da natureza aleatória do processo. Conhecer a distribuição do tamanho das 

gotas é importante para avaliar processos que utilizam pulverização, principalmente para poder 

calcular a taxa de transferência de calor e/ou de massa entre o líquido dispersado e o gás 

circundante. Entretanto, ainda não existe uma teoria bem desenvolvida que descreva o processo 

hidrodinâmico e aerodinâmico envolvido na pulverização; somente correlações empíricas estão 

disponíveis para prever o diâmetro médio e a distribuição das gotas (LEFEBVRE; 

MCDONELL, 2017). 
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Um bico ou qualquer outro dispositivo que produza um spray é denominado 

atomizador ou pulverizador. É comum classificar os pulverizadores em pulverizadores de dois 

fluidos e pulverizadores de pressão. Os pulverizadores de dois fluidos são assim chamados 

devido à utilização de um gás ou ar em alta velocidade para desintegrar o líquido e produzir as 

gotas. Nos pulverizadores de pressão, o líquido atravessa uma pequena abertura (orifício do 

bico) sob alta pressão, então ocorre a conversão da pressão em energia cinética alcançando uma 

velocidade relativa alta entre o líquido e gás ou ar circundante, o que produz o spray (NASR; 

YULE; BENDIG, 2002). 

Os bicos de pressão podem ser do tipo cone oco ou cone cheio, sendo que no cone 

oco as gotas se concentram na periferia do cone do spray, enquanto no cone cheio as gotas têm 

uma distribuição relativamente mais uniforme por todo volume do spray (LEFEBVRE; 

MCDONELL, 2017). Por meio da Figura 3 é possível visualizar dois vídeos, o primeiro 

contendo uma pulverização por bico cone oco e o segundo uma pulverização por bico cone 

cheio. 

Figura 3 - Códigos QR para vídeos de bicos pulverizadores 

 

 

3.6 Transferência de Massa entre Fases 

A absorção de gás envolve a transferência de um ou mais componentes solúveis 

(soluto) de uma fase gasosa, em que está presente em maior concentração, para uma fase líquida 

(absorvente), na qual está presente em menor concentração. Por toda a interface, ocorre a 

transferência de massa do gás para o líquido. Para essa operação acontecer é necessário admitir 

que a interface esteja em regime permanente e que exista um verdadeiro equilíbrio 

termodinâmico (FOUST, 1982).  
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A transferência de massa de uma fase para outra, seja ela por transporte molecular 

ou convectivo, depende diretamente do gradiente de concentração, responsável pela 

transferência de massa. Para que a transferência de massa entre duas fases possa existir, é 

necessário um desvio no equilíbrio das concentrações médias ou globais no interior de cada 

fase. Outro fator importante na descrição do fenômeno de transferência de massa entre fases é 

a existência do equilíbrio entre as fases (WELTY; RORRER; FOSTER, 2017). 

O equilíbrio termodinâmico é fundamental na transferência de massa entre duas 

fases, pois ele delimita as regiões de transporte. A interface é regida por esse equilíbrio 

termodinâmico e sua existência se dá entre as duas fases do sistema. Cada fase possui uma 

resistência associada ao movimento do soluto (CREMASCO, 2015). 

Algumas equações relacionam as concentrações de equilíbrio nas duas fases. Uma 

delas é a lei de Henry, válida para soluções diluídas. A Equação 3 apresenta a lei de Henry.  

𝑝𝐴 = 𝐻 𝑥𝐴                                                                                                                                 (3) 

em que, 𝑝𝐴 é a pressão parcial do componente A [Pa], 𝐻 a constante da lei de Henry [Pa] e 𝑥𝐴 

a fração molar do componente A na fase líquida. Por meio da divisão da constante 𝐻 pela 

pressão total do sistema (𝑃), encontra-se a constante de Henry modificada (𝑚), como mostra a 

Equação 4 (CREMASCO, 2015). 

𝑚 =
𝐻

𝑃
                                                                                                                                       (4) 

A transferência de massa entre fases ocorre em três etapas, sendo elas: 

1. A transferência de massa do seio de uma fase para interface; 

2. A transferência por meio da interface para a segunda fase; 

3. A transferência para o seio da segunda fase. 

A teoria mais utilizada para explicar esse processo é a da dupla resistência, 

elaborada por Whitman (1923), na qual ele faz duas suposições principais. Primeiro, as taxas 

de difusão através das fases em cada lado da interface controlam a taxa de transferência de 

massa entre as duas fases, ou seja, cada fase vai promover uma resistência. Com isso, para um 

soluto A se transferir da fase gasosa para a fase líquida, ele precisa atravessar o gradiente de 

pressão parcial que vai do seio do gás (𝑝𝐴) até a interface do gás (𝑝𝐴,𝑖), depois, atravessar o 

gradiente de concentração do líquido, que vai da interface do líquido (𝑐𝐴𝐿,𝑖) até o seio do líquido 

(𝑐𝐴𝐿), conforme ilustra a Figura 4. Segundo, a interface não oferece nenhuma resistência ao 
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soluto se difundindo através dela, ou seja, na interface a composição do soluto A, tanto do lado 

do gás quanto do lado do líquido (𝑝𝐴,𝑖 e 𝑐𝐴𝐿,𝑖 respectivamente) estão em condição de equilíbrio. 

Como a transferência ocorre de uma região mais concentrada para outra menos concentrada, 

então 𝑝𝐴 tem que ser maior que 𝑝𝐴,𝑖 e 𝑐𝐴𝐿,𝑖 maior que 𝑐𝐴𝐿 (WELTY; RORRER; FOSTER, 2017). 

Figura 4 - Soluto A se transferindo do seio do gás para o seio do líquido 

 

Fonte: Welty, Rorrer e Foster, 2017 (adaptado). 

3.6.1 Coeficientes Individuais de Transferência de Massa 

O fluxo global do soluto na fase gasosa pode ser expresso pela Equação 5. 

𝑁𝐴 = 𝑘𝑦(𝑦𝐴 − 𝑦𝐴,𝑖)                                                                                                                (5) 

em que, 𝑁𝐴 é o fluxo global molar [kmol m-² s-1], 𝑘𝑦 o coeficiente de transferência de massa 

individual da fase gasosa [kmol m-² s-1], 𝑦𝐴 a fração molar do soluto A no seio da fase gasosa e 

𝑦𝐴,𝑖 a fração molar do soluto A na interface da fase gasosa. O fluxo global do soluto na fase 
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gasosa também pode ser expresso em função da pressão parcial, como mostra a Equação 6 

(CREMASCO, 2015). 

𝑁𝐴 = 𝑘𝑔(𝑝𝐴 − 𝑝𝐴,𝑖)                                                                                                                (6) 

sendo, 𝑘𝑔 = 𝑘𝑦/𝑃 e 𝑃 a pressão total do sistema [Pa]. 

Para a fase líquida, o fluxo global do soluto pode ser expresso pela Equação 7. 

𝑁𝐴 = 𝑘𝑥(𝑥𝐴,𝑖 − 𝑥𝐴)                                                                                                                (7) 

em que, 𝑁𝐴 é o fluxo global molar [kmol m-² s-1], 𝑘𝑥 o coeficiente de transferência de massa 

individual da fase líquida [kmol m-² s-1], 𝑥𝐴,𝑖 a fração molar do soluto A na interface da fase 

líquida e 𝑥𝐴 a fração molar do soluto A no seio da fase líquida. O mesmo fluxo também pode 

ser expresso em função da concentração molar, como mostra a Equação 8 (TREYBAL, 1980). 

𝑁𝐴 = 𝑘𝐿(𝑐𝐴𝐿,𝑖 − 𝑐𝐴𝐿)                                                                                                              (8) 

com 𝑘𝐿 = 𝑘𝑥(𝑀𝐿/𝜌𝐿), em que 𝑀𝐿 e 𝜌𝐿 são a massa molar [kg kmol-1] e a massa específica da 

solução líquida [kg m-³], respectivamente. 

Os coeficientes apresentados são denominados individuais devido a estarem 

relacionados à resistência específica ao transporte do soluto de uma fase. As resistências 

individuais de um soluto A sendo transportado na fase gasosa são expressas por 1/𝑘𝑦 e 1/𝑘𝑔, 

enquanto as resistências ao transporte na fase líquida do mesmo soluto A são expressas por 

1/𝑘𝑥 e 1/𝑘𝐿 (CREMASCO, 2015).  

Conforme a teoria das duas resistências de Whitman (1923), em que não se 

considera a resistência da interface ao transporte do soluto, é possível considerar a existência 

do equilíbrio termodinâmico nessa interface, com isso pode-se estabelecer um fluxo continuo 

do soluto A na fronteira entre as fases, o que permite igualar as Equações 5 e 7, resultando na 

Equação 9. O mesmo pode ser feito com as Equações 6 e 8, originando a Equação 10 (WELTY; 

RORRER; FOSTER, 2017). 

𝑁𝐴 = 𝑘𝑦(𝑦𝐴 − 𝑦𝐴,𝑖) = 𝑘𝑥(𝑥𝐴,𝑖 − 𝑥𝐴)                                                                                       (9) 

𝑁𝐴 = 𝑘𝑔(𝑝𝐴 − 𝑝𝐴,𝑖) = 𝑘𝐿(𝑐𝐴𝐿,𝑖 − 𝑐𝐴𝐿)                                                                                   (10) 
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3.6.2 Coeficientes Globais de Transferência de Massa 

Devido à dificuldade em se medir as concentrações na interface e determinar os 

coeficientes individuais de transferência de massa experimentalmente, os coeficientes globais 

de transferência de massa são a alternativa para determinação do fluxo de matéria. Esses 

coeficientes englobam as resistências envolvidas no processo de separação e são definidos tanto 

para a fase gasosa (𝐾𝑔), quanto para a fase líquida (𝐾𝐿) (CREMASCO, 2015).  

Como não se pode utilizar 𝑝𝐴 − 𝑐𝐴𝐿 por conta das diferentes unidades de 

concentração, é utilizado o termo 𝑝𝐴
∗. Esse termo representa a pressão parcial do soluto A na 

fase gasosa [Pa] em equilíbrio com a concentração do soluto A no seio da fase líquida (𝑐𝐴𝐿). 

Então, o fluxo em função de 𝐾𝑔 e das pressões parciais do sistema pode ser escrita conforme a 

Equação 11 (WELTY; RORRER; FOSTER, 2017). 

𝑁𝐴 = 𝐾𝑔(𝑝𝐴 − 𝑝𝐴
∗)                                                                                                                (11) 

na qual, 𝐾𝑔 é o coeficiente global de transferência de massa de fase gasosa em termos das 

pressões parciais [kmol m-² s-1 Pa-1], 𝑝𝐴 a pressão parcial do soluto A no seio da fase gasosa 

[Pa] e 𝑝𝐴
∗ a pressão parcial do soluto A em equilíbrio com 𝑐𝐴𝐿 [Pa]. 

O mesmo pode ser considerado para as concentrações na fase líquida, em que 𝑐𝐴𝐿
∗ 

representa a concentração do soluto A na fase líquida em equilíbrio com a pressão parcial do 

soluto A no seio da fase gasosa (𝑝𝐴). Dessa forma, é possível definir o fluxo em função de 𝐾𝐿 

e das concentrações na fase líquida, conforme a Equação 12. 

𝑁𝐴 = 𝐾𝐿(𝑐𝐴𝐿
∗ − 𝑐𝐴𝐿)                                                                                                              (12) 

na qual, 𝐾𝐿 é o coeficiente global de transferência de massa de fase líquida em termos das 

concentrações [kmol m-² s-1 (kmol m-3)-1], 𝑐𝐴𝐿
∗ a concentração do soluto A em equilíbrio com 

𝑝𝐴 [kmol m-3] e 𝑐𝐴𝐿 a concentração do soluto A no seio da fase líquida [kmol m-3]. 

Admitindo-se baixas concentrações e a validade da lei de Henry, a relação de 

equilíbrio na interface gás-líquido pode ser dada pela Equação 13. Admitindo as mesmas 

condições, também podem ser estabelecidas as Equações 14 e 15 (CREMASCO, 2015). 

𝑝𝐴,𝑖 = 𝐻 𝑐𝐴𝐿,𝑖                                                                                                                          (13) 
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𝑝𝐴
∗ = 𝐻 𝑐𝐴𝐿                                                                                                                            (14) 

𝑝𝐴 = 𝐻 𝑐𝐴𝐿
∗                                                                                                                            (15) 

Para se obter uma relação de 𝐾𝑔 em função de 𝑘𝑔, 𝑘𝐿 e 𝐻, é necessário realizar um 

rearranjo na Equação 11, fornecendo a Equação 16. 

1

𝐾𝑔
=

𝑝𝐴 − 𝑝𝐴
∗

𝑁𝐴
=

𝑝𝐴− 𝑝𝐴,𝑖

𝑁𝐴
+

𝑝𝐴,𝑖 − 𝑝𝐴
∗

𝑁𝐴
                                                                                         (16) 

Combinando as Equações 13 e 14, se obtém: 

1

𝐾𝑔
=

(𝑝𝐴− 𝑝𝐴,𝑖)

𝑁𝐴
+

𝐻(𝑐𝐴𝐿,𝑖 − 𝑐𝐴𝐿)

𝑁𝐴
                                                                                                  (17) 

Substituindo as Equações 6 e 8 na Equação 17 se obtém a Equação 18. Essa equação 

relaciona 𝐾𝑔 aos coeficientes individuais de transferência de massa e ao equilíbrio na interface 

gás-líquido (WELTY; RORRER; FOSTER, 2017). 

1

𝐾𝑔
=

1

𝑘𝑔
+

𝐻

𝑘𝐿
                                                                                                                            (18) 

Da mesma forma é possível deduzir a expressão para 𝐾𝐿 (Equação 19). 

1

𝐾𝐿
=

1

𝐻 𝑘𝑔
+

1

𝑘𝐿
                                                                                                                         (19) 

As Equações 11 e 12 podem ser escritas em função das frações molares das fases 

gasosa e líquida: 

𝑁𝐴 = 𝐾𝑦(𝑦𝐴 − 𝑦𝐴
∗)                                                                                                                (20) 

𝑁𝐴 = 𝐾𝑥(𝑥𝐴
∗ − 𝑥𝐴)                                                                                                                (21) 

sendo 

𝑦𝐴
∗ = 𝑚 𝑥𝐴                                                                                                                             (22) 

𝑦𝐴 = 𝑚 𝑥𝐴
∗                                                                                                                             (23) 
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nas quais, 𝐾𝑦 e 𝐾𝑥 são os coeficientes globais de transferência de massa referenciados as fases 

gasosa e líquida [kmol m-² s-1], 𝑦𝐴 a fração molar do soluto A no seio da fase gasosa, 𝑦𝐴
∗ a 

fração molar do soluto A na fase gasosa em equilíbrio com a fração molar do soluto A no seio 

da fase líquida, , 𝑥𝐴
∗ a fração molar do soluto A na fase líquida em equilíbrio com a fração 

molar do soluto A no seio da fase gasosa, 𝑥𝐴 a fração molar do soluto A no seio da fase líquida 

e 𝑚 a constante de Henry modificada. 

As relações entre os coeficientes globais e os coeficientes individuais para fase 

gasosa e para fase líquida em termos das frações molares, são apresentadas nas Equações 24 e 

25, respectivamente. 

1

𝐾𝑦
=

1

𝑘𝑦
+

𝑚

𝑘𝑥
                                                                                                                            (24) 

1

𝐾𝑥
=

1

𝑚𝑘𝑦
+

1

𝑘𝑥
                                                                                                                         (25) 

Em sistemas envolvendo um soluto, na fase gasosa, altamente solúvel na fase 

líquida, pequenas alterações na concentração desse soluto na fase gasosa resultarão em grandes 

mudanças de concentração do soluto na fase líquida. A constante de Henry (𝐻), nesse caso, é 

muito pequena; considerando 𝐻 →0 (tende a zero) na Equação 18, se obtém a Equação 26 

(TREYBAL, 1980). 

1

𝐾𝑔
≈

1

𝑘𝑔
                                                                                                                                    (26) 

Nessa situação, a resistência da fase gasosa controla o processo de transferência de 

massa e os equipamentos que podem ser empregados no processo de separação são as torres de 

recheio e as torres de nebulização. É importante definir qual fase está controlando o processo 

de separação, para auxiliar na escolha do equipamento (CREMASCO, 2015). 

Os coeficientes de transferência de massa são apresentados, normalmente, por 

correlações utilizando números adimensionais e raramente são encontrados como valores 

individuais (CUSSLER, 2009). A correlação proposta por Froesling (1938) permite calcular o 

coeficiente de transferência de massa para uma esfera submetida a um escoamento de gás. A 

Equação 27 apresenta a correlação de Froesling (1938). 
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𝑆ℎ = 2 + 0,552𝑅𝑒1 2⁄ 𝑆𝑐1 3⁄                                                                                                    (27) 

em que, 𝑆ℎ é o número de Sherwood, 𝑅𝑒 o número de Reynolds e 𝑆𝑐 o número de Schmidt. As 

equações desses números adimensionais são: 

𝑆ℎ =
𝑑𝑝𝑘𝑚

𝐷𝐴𝐵
                                                                                                                               (28) 

𝑅𝑒 =
𝑑𝑝𝑢𝑝𝜌𝑔á𝑠

𝜇𝑔á𝑠
                                                                                                                         (29) 

𝑆𝑐 =
𝜇𝑔á𝑠

𝜌𝑔á𝑠𝐷𝐴𝐵
                                                                                                                           (30) 

nas quais, 𝑘𝑚 é o coeficiente convectivo de transferência de massa [kmol m-² s-1 (kmol m-3)-1], 

𝑑𝑝 o diâmetro da partícula [m], 𝐷𝐴𝐵 o coeficiente de difusão do soluto A na solução B [m² s-1], 

𝑢𝑝 a velocidade da partícula [m s-1], 𝜌𝑔á𝑠 a massa específica do gás [kg m-³] e 𝜇𝑔á𝑠 a viscosidade 

dinâmica do gás [Pa s]. 

Considerando a torre de nebulização, na qual o sistema opera em contracorrente e 

a gota sendo uma partícula esférica, ao substituir os números adimensionais na Equação 27, 

encontra-se o coeficiente de transferência de massa individual da fase gasosa (𝑘𝑔), como 

apresenta a Equação 31, em que 𝑘𝑚 = 𝑘𝑔𝑅𝑇.  

𝑘𝑔 =
𝐷𝐴𝐵

𝑅𝑇𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎
[2 + 0,552(

𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎(𝑢𝑔𝑜𝑡𝑎+𝑢𝑔á𝑠)𝜌𝑔á𝑠

𝜇𝑔á𝑠
)1 2⁄ (

𝜇𝑔á𝑠

𝜌𝑔á𝑠𝐷𝐴𝐵
)1 3⁄ ]                                           (31) 

Na Equação 31, 𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎 é o diâmetro da gota [m], 𝑢𝑔𝑜𝑡𝑎 a velocidade da gota [m s-1], 

𝑢𝑔á𝑠 a velocidade do gás [m s-1], 𝑅 a constante universal dos gases [8314,46 m³ Pa K-1 kmol-1] 

e 𝑇 a temperatura [K]. Essa equação mostra que 𝑘𝑔 é função da velocidade do gás, do diâmetro 

e da velocidade da gota. 

3.7 Coeficiente Volumétrico de Transferência de Massa Médio (𝒌𝒈𝒂̅̅ ̅̅ ̅) 

O coeficiente de transferência de massa individual da fase gasosa (kg) é um 

parâmetro muito importante, entretanto ele é muito difícil de medir. Na torre de nebulização, 
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essa dificuldade está atrelada a determinação do diâmetro e da velocidade da gota. As gotas 

sofrem desaceleração devido ao arrasto promovido pela corrente de gás (CODOLO, 2010). 

O estudo de Javed, Mahmud e Purba (2006) mostrou que o diâmetro da gota (𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎) 

varia conforme ela se distancia do bico pulverizador; quanto mais longe do bico, maior o seu 

diâmetro. Isso se deve a coalescência entre as gotas, ou seja, elas se chocam e formam gotas 

maiores. Esse estudo também mostrou que o 𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎 varia com o raio de pulverização, mais 

próximo ao centro do raio de pulverização, menores são as gotas.   

A área de gotas (𝐴𝑔) é outro parâmetro importante, porém difícil de obter na torre 

de nebulização, pois é necessário conhecer o 𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎 e o número de gotas (𝑛𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠) presentes no 

sistema, como mostra a Equação 32. 

𝐴𝑔 =  𝑛𝑔𝑜𝑡𝑎4𝜋(
𝑑𝑔𝑜𝑡𝑎

2
)2                                                                                                           (32) 

O coeficiente volumétrico de transferência de massa (kga), por sua vez, pode ser 

obtido por meio de dados experimentais. Esse coeficiente é um parâmetro muito importante, 

pois ele indica a facilidade ou dificuldade com que o soluto se transfere da fase gasosa para a 

fase líquida. É possível quantificá-lo por meio dos dados de entrada e saída do equipamento 

(WANG et al., 2015). Desse modo, o kga calculado é um valor médio entre a entrada e a saída 

da coluna. O cálculo para obtenção do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ experimental será apresentado na Seção 4.2.1. 

3.8 Vazões de Gás e Líquido 

Segundo Javed, Mahmud e Purba (2006), o aumento da velocidade do gás na torre, 

operando em contracorrente, promove o aumento no tempo de residência das gotas, permitindo 

que ocorra maior absorção do poluente, consequentemente, produzindo um maior coeficiente 

de transferência de massa volumétrico médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅). Em contrapartida, altas velocidades do gás 

fazem com que o tempo de residência desse gás seja menor, diminuindo o tempo de contato 

entre o gás e o líquido.  

O estudo de Jia et al. (2017), utilizando amônia para absorver SO2, mostrou que o 

poluente acumulado na superfície da gota não tem tempo para se difundir na fase líquida, devido 

às altas velocidades do gás, reduzindo a eficiência de remoção. Bandyopadhyay e Biswas 
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(2012) também relataram o mesmo efeito da alta velocidade do gás utilizando NaOH para 

absorver CO2. 

Quando são utilizados bicos pulverizadores de pressão, o aumento na vazão de 

líquido promove uma maior pressão de pulverização, diminuindo o tamanho das gotas e 

gerando uma maior área interfacial, fazendo com que a taxa de transferência de massa seja 

maior e consequentemente, a eficiência de remoção do poluente aumente (LIM et al., 2013). 

Essa maior área interfacial gerada permite uma maior interação entre o gás e o líquido, 

proporcionando aumento no 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ (CODOLO; BIZZO, 2016). 

3.9 Tamanho, Distribuição e Velocidade das Gotas 

O bico pulverizador e a pressão de atomização são os principais responsáveis por 

controlar o tamanho, a distribuição e a velocidade com que as gotas de solução percorrem o 

interior da torre de nebulização. Por meio do diâmetro das gotas é possível calcular a área 

interfacial disponível para transferência de massa, e quanto maior for essa área, melhor será a 

eficiência de remoção do poluente, pois irá existir um maior contato entre o gás e o líquido 

(JAFARI et al., 2018). 

Segundo Bandyopadhyay e Biswas (2007), na pulverização, um bico adequado para 

o processo deve produzir uma dispersão mais uniforme possível, gotas pequenas o suficiente 

para gerar uma grande área interfacial, mas ao mesmo tempo, grandes o suficiente para impedir 

o arrasto excessivo. Além disso, altas velocidades de gotas e baixo consumo de energia na 

pulverização também são desejados.  

Pressões de atomização elevadas criam distribuições mais uniformes do líquido, 

aumentando a vazão e consumo desse líquido. Essas pressões mais elevadas também produzem 

gotas com tamanhos menores, gerando uma maior área interfacial para a transferência de massa 

(JAVED; MAHMUD; PURBA, 2006).  

Gotas menores reduzem o tempo necessário para o gás absorvido em sua superfície 

difundir. Essas gotas com menor tamanho também se tornam mais susceptíveis ao arrasto da 

corrente de gás em sistemas contracorrente, o que aumenta seu tempo de residência dentro da 

coluna (CHO et al., 2018). 
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Tavan, Hosseini e Olazar (2016) apresentaram em seu estudo, utilizando água do 

mar como solução de absorção para dessulfurização, que o aumento no diâmetro da gota faz 

com que a velocidade da gota seja maior, reduzindo o tempo de residência dela e 

consequentemente, o tempo de contato entre o gás e o líquido. 

3.10 Filme Líquido 

A formação do filme de líquido acontece por meio do choque das gotas com a 

parede da torre de nebulização. Ao se distanciar do bico pulverizador, as gotas formadas vão se 

aderindo à parede do equipamento, formando um filme líquido e reduzindo a vazão na forma 

de gotas. A redução da vazão do líquido na forma de gotas e a menor área interfacial de gotas 

gerada pelo filme líquido promovem tanto um menor coeficiente de transferência de massa 

volumétrico médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅), quanto uma menor eficiência de remoção do poluente (CODOLO; 

BIZZO, 2016). 

Javed, Mahmud e Purba (2010) estudaram o efeito da altura da torre e constataram 

que quanto maior fosse essa altura, maior seria a formação do filme de líquido e, 

consequentemente, menor seria a área interfacial disponível para transferência de massa.  

Pigford e Pyle (1951) mostraram que torres de nebulização com maiores diâmetros diminuem 

o contato das gotas com a parede do equipamento, reduzindo a formação do filme de líquido. 

O estudo de Darake et al. (2016), no qual é utilizado água do mar na remoção de 

SO2 em torre de nebulização, mostrou que, não considerar a formação do filme de líquido 

produz um erro maior que 16% na previsão da eficiência de remoção no modelo matemático. 

3.11  Modelo Matemático da Torre de Nebulização 

Atualmente existe uma grande dificuldade na produção de modelos matemáticos 

que atendam condições mais gerais da torre de nebulização. Boa parte desse problema está 

relacionado ao grande número de parâmetros necessários para se calcular a taxa de transferência 

de massa. A área disponível para transferência de massa, por exemplo, envolve diversos fatores 

como: velocidade do gás e do líquido, coalescência das gotas, dispersão das gotas e o filme de 

líquido (ZHU et al., 2016). 
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Liu e Yu (2012) propuseram um modelo matemático baseado na teoria da dupla 

resistência de transferência de massa para um processo de dessulfurização com calcário em uma 

torre de nebulização. O modelo foi utilizado para prever a eficiência de remoção do SO2 usando 

parâmetros como diâmetro da gota, altura útil de absorção da coluna, velocidade relativa gás-

líquido, concentração do CaCO3 na fase líquida e pH da solução de absorção. Entretanto, esse 

modelo não considera a formação do filme de líquido na parede do equipamento, a posição e o 

número de bicos pulverizadores, sendo que esses parâmetros têm grande influência na área 

disponível para a transferência de massa. 

O estudo de Ortiz (2010) propôs um modelo para prever a remoção de SO2 com 

calcário, baseado no aumento da quantidade de estágios de bicos pulverizadores na torre. A 

torre utilizada nesse estudo foi de uma instalação industrial, possuindo 24 m de altura útil de 

absorção, 1,4 m de diâmetro interno e 4 estágios de bicos pulverizadores com um total de 464 

bicos distribuídos entre esses estágios. O autor não considera a formação do filme de líquido 

nem a variação no diâmetro das gotas. 

Zhuang et al. (2016) desenvolveram um modelo para entender a absorção de NO2 

usando Na2SO3 em torre de nebulização. Nesse estudo, foi avaliado pelo modelo a melhor 

posição dos bicos pulverizadores, o número de bicos e a distância entre os estágios de 

pulverização. Apesar de os autores negligenciarem o filme de líquido, concordam que esse fator 

influencia os coeficientes de transferência de massa e, portanto, será considerado em modelos 

futuros. 

Na tentativa de eliminar os efeitos do filme de líquido e da coalescência das gotas 

em uma torre de nebulização para remoção de amônia, Zhu et al. (2016) utilizaram um 

distribuidor com múltiplos furos, em vez de bicos pulverizadores, na produção dos dados 

experimentais para validação do modelo de transferência de massa. Os autores observaram que 

o diâmetro das gotas é um parâmetro crucial para o modelo. 

Devido à falta de atenção ao filme de líquido e ao comportamento das gotas, 

Keshavarz et al. (2008) propuseram modelos para prever a formação do filme, assim como a 

posição dos bicos pulverizadores e a distribuição do tamanho das gotas. Ao compararem o 

modelo com filme e sem filme, foi observado um erro significativo nos resultados e que pode 

afetar o desempenho do equipamento.  

A torre de nebulização, por se tratar de um equipamento bastante utilizado em 

processos de absorção, principalmente na remoção de gases poluentes, precisa atingir altas 



53 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

eficiências de remoção, preferencialmente com menor consumo de água e reagentes. O 

fenômeno de transferência de massa no interior desse equipamento é complexo, pois sua 

hidrodinâmica envolve um gás escoando continuamente e uma solução de absorção sendo 

pulverizada na forma de gotas. O diâmetro e a velocidade dessas gotas são de difícil medição e 

previsão, o que dificulta a obtenção do coeficiente e a área disponível para transferência de 

massa. Outras variáveis como, vazão de gás e líquido, formação do filme de líquido, diâmetro 

de orifício e configuração dos bicos pulverizadores têm grande influência na eficiência de 

remoção. Como não existem modelos bem desenvolvidos para o dimensionamento das colunas 

de absorção, somente correlações empíricas, é importante o estudo das variáveis envolvidas. 

Isto pode ser obtido por meio de estudos experimentais, para otimizar ao máximo as condições 

de operação desse equipamento.  

3.12 Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

As redes neurais artificiais (RNAs) surgem como uma solução para problemas de 

formulação complexa  quando a determinação experimental de determinadas informações pode 

ser limitada, ou até impossível (LIU et al., 2019). Uma rede neural consegue predizer resultados 

baseados em exemplos fornecidos a ela. As redes possuem a vantagem de conseguir tratar dados 

com ampla faixa de valores e permitem compreender interações entre dados de entrada e saída 

sem a necessidade de se conhecer a fenomenologia do processo (HAYKIN, 1998; 

YETILMEZSOY; SARAL, 2007).  

As RNAs surgiram com o trabalho desenvolvido por Warren McCulloch e Walter 

Pitts no início da década de 1940. Os autores focaram em descrever um modelo de um neurônio 

artificial baseado no neurônio biológico e não em técnicas de aprendizado (BRAGA; 

LUDERMIR; CARVALHO, 2007). O trabalho desenvolvido por McCulloch e Pitts foi o ponto 

de partida para diversos outros trabalhos que propuseram modelos de RNAs a fim de 

aperfeiçoar a técnica original  e aplica-la nas mais diversas áreas de conhecimento (MARTINS, 

2018). 
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3.12.1 Neurônio Biológico 

As redes neurais, apesar de serem bastante diferentes do ponto de vista físico do 

neurônio biológico, possuem características em comum, tais como: os dois sistemas são 

baseados em unidades que podem se comunicar de forma paralela e distribuída por meio de 

conexões sinápticas, apresentam detectores de características e redundância das conexões. 

Essas características permitem às redes reproduzirem a função do aprendizado (BRAGA; 

LUDERMIR; CARVALHO, 2007). A Figura 5 apresenta um neurônio biológico e suas 

principais características. 

Figura 5 - Neurônio biológico 

 

Fonte: Bezerra, 2016. 

No neurônio biológico as informações provenientes de outros neurônios chegam 

aos dendritos e são transmitidas ao corpo celular; nessa região as informações são processadas 

e novos impulsos são produzidos. Os novos impulsos são transmitidos do corpo celular para o 

axônio que, por meio de seus terminais, transfere as informações para os dendritos dos 

neurônios seguintes, formando as sinapses (MARTINS, 2018). 

Para que os impulsos nervosos que chegam ao corpo celular do neurônio sejam 

transmitidos para o neurônio seguinte é necessário que atinja ou ultrapasse um determinado 

limiar. A grande rede que é o cérebro, formada pelos bilhões de neurônios conectados entre si, 

permitiu a capacidade ao ser humano de reconhecer padrões e relacioná-los, utilizar e armazenar 

conhecimento por experiência e interpretar observações (BRAGA; LUDERMIR; 

CARVALHO, 2007).  



55 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

3.12.2 Neurônio Artificial 

Assim como o cérebro humano conta com os neurônios como suas unidades 

fundamentais, as redes neurais utilizam os neurônios artificias interligados entre si para 

transmitir as informações unidirecionalmente. O cérebro artificial disposto em camadas 

constitui uma rede neural artificial. A RNA deve possuir uma camada de entrada, uma de saída 

e pelo menos uma camada intermediária (HAYKIN, 1998).  

As informações provenientes dos neurônios da camada inicial (xi) são transmitidas 

aos neurônios das camadas intermediárias e multiplicadas pelos pesos sinápticos (wji). Esses 

pesos determinam a importância das informações, semelhante ao que as conexões sinápticas 

fazem no neurônio biológico. Em seguida, os bias (bj) são acrescidos. Os bias conferem 

versatilidade e ampliam o espaço de resolução de um determinado problema. A transferência 

de informações ocorre da mesma maneira entre os neurônios da camada intermediária e os da 

camada de saída e entre as camadas intermediárias quando existe mais de uma (BAHMAN; 

EBRAHIM, 2020). As informações multiplicadas pelos pesos sinápticos e somadas aos bias 

constituem o coeficiente de ativação (aj), apresentado na Equação 33: 

𝑎𝑗 =  ∑(𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖) + 𝑏𝑗

𝑧

𝑖=1

                                                                                                                          (33) 

em que z é o número de variáveis de entrada no neurônio j.  

A maioria dos problemas e fenômenos naturais apresentam uma característica não-

linear. Por conta dessa não linearidade é preciso aplicar uma função de ativação sobre o 

coeficiente de ativação na saída de cada neurônio artificial. Existem diversas funções de 

ativação que podem ser aplicadas para essa finalidade, como sigmoidal, tangente hiperbólica, 

unidade linear retificada (ReLu) (QIU et al., 2020), entre outras, produzindo a saída yj, ilustrada 

na Figura 6. 
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Figura 6 - Neurônio artificial 

 

Fonte: Valera, Codolo e Martins, 2021 (adaptado). 

A Figura 7 apresenta um esquema geral da estrutura de uma rede neural com apenas 

uma camada intermediária. Nesse esquema só foram mostradas as conexões do primeiro 

neurônio da camada de entrada com os neurônios da camada intermediária. Contudo, essas 

ligações ocorrem para todos os neurônios na camada de entrada. 
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Figura 7 - Esquema geral da estrutura de uma RNA com uma camada intermediária 

  

Fonte: Martins, 2018. 

A Figura 7, se observada mais atentamente, nada mais é do que uma grande equação 

matemática, não-linear e que possui diversos parâmetros ajustáveis. Ao se ajustar esses 

parâmetros, a equação para saída yn de uma rede neural com apenas uma camada intermediária 

pode ser escrita conforme mostrado na Equação 34: 

𝑦𝑛 =   𝑔 (∑ 𝑤𝑗,𝑘 𝑓 (∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥 𝑖 + 𝑏𝑗

𝑍

𝑖=1

)

𝑗

+ 𝑏𝑘

𝑊

𝑗=1

)

𝑘

                                                                        (34) 

na qual Z é o número de neurônios na camada de entrada (j), W o número de neurônios na 

camada intermediária (k), 𝑏𝑗 e 𝑏𝑘 os bias, 𝑤𝑖,𝑗 e 𝑤𝑗,𝑘 os pesos sinápticos e 𝑓 e 𝑔 as funções de 

transferência da camada intermediária e de saída, respectivamente. Em se tratando de uma RNA 

com duas camadas intermediárias é acrescentado mais um termo, como mostra a Equação 35: 

𝑦𝑛 = ℎ ( ∑ 𝑤𝑘,𝑙

𝐿

𝑘=1

 𝑔 (∑ 𝑤𝑗,𝑘 𝑓 (∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥 𝑖 + 𝑏𝑗

𝑍

𝑖=1

)

𝑗

+ 𝑏𝑘

𝑊

𝑗=1

)

𝑘

+ 𝑏𝑙)

𝑙

                                      (35) 
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em que L é o número de neurônios na segunda camada intermediária (l), 𝑏𝑙 o bias e 𝑤𝑘,𝑙 o peso 

sináptico utilizado nessa segunda camada. Agora f, g e h correspondem as funções de 

transferência utilizadas na primeira, segunda e na camada de saída, respectivamente. Para 

RNAs com mais camadas intermediárias, segue-se o acréscimo de termos correspondentes ao 

número de camadas intermediárias presentes além da primeira. 

A quantidade de neurônios presente na camada de entrada é igual ao número de 

variáveis fornecidos à entrada da RNA. O mesmo vale para a camada de saída. A camada de 

entrada é a única que não apresenta função de transferência, devido à função dos neurônios 

nessa camada ser somente a transmissão dos valores das variáveis de entrada para os neurônios 

da camada subsequente (MARTINS, 2018).  

3.12.3 Obtenção de uma Rede Neural Artificial 

Para se obter uma RNA é necessário ajustar dois conjuntos de parâmetros 

principais. O primeiro conjunto é formado pelos pesos sinápticos e pelos bias de cada neurônio 

artificial, enquanto o segundo conjunto pela quantidade de camadas intermediárias e neurônios 

que cada uma dessas camadas deve possuir. Um algoritmo de treinamento é o responsável por 

realizar o ajuste do primeiro conjunto. Inicialmente, esse algoritmo seleciona os pesos e os bias 

aleatoriamente e vai ajustando seus valores até a RNA produzir os resultados desejados 

(BALAJI; PADHI, 2010). 

Para o segundo conjunto de parâmetros, não existe uma fórmula ou equação que 

auxilie na determinação da quantidade de camadas intermediárias e no número de neurônios 

que cada uma dessas camadas deve conter, pois esses dois parâmetros dependem da 

complexidade da relação entre as variáveis dependentes e independentes que serão introduzidas 

na RNA. Portanto, cabe ao operador da rede neural determinar essas quantidades pelo processo 

de teste-e-erro, ou seja, é necessário selecionar uma quantidade de camadas intermediárias e 

variar o número de neurônios em cada uma dessas camadas. Posteriormente as RNAs 

produzidas são avaliadas por meio da sua capacidade de predição. Caso não atinja resultados 

satisfatórios, o processo se repete, variando a quantidade de camadas intermediárias e o número 

de neurônios nessas camadas, até produzir uma RNA com boa capacidade de predição 



59 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

(NAPHON; WIRIYASART; ARISARIYAWONG, 2018; VALERA; CODOLO; MARTINS, 

2021). 

Poucas camadas intermediárias em uma RNA podem reduzir sua capacidade 

preditiva, devido à incapacidade da rede aprender os dados de treinamento (QIU et al., 2020). 

O algoritmo de treinamento pode não convergir para um erro mínimo caso a quantidade de 

neurônios nas camadas intermediárias sejam insuficientes (A. RAHMAN; ZHANG, 2018). Por 

outro lado, se a RNA possuir muitas camadas intermediárias e muitos neurônios pode produzir 

o erro de sobre-ajuste. Esse erro faz com que a rede se torne viciada nos dados de treinamento 

e produza resultados somente quando condições muito próximas aos dados de treinamento são 

fornecidas a ela, o que reduz significativamente a capacidade preditiva da RNA e também exige 

um maior tempo computacional para o seu treinamento (BAHMAN; EBRAHIM, 2020; XIE et 

al., 2009). 

O aprendizado de uma rede neural ocorre por meio de exemplos apresentados a ela; 

para isso é necessário apresentar um conjunto de variáveis independentes em sua entrada e um 

conjunto dependente em sua saída, em uma quantidade suficiente para que a RNA possa 

aprender a relação existente entre essas vaiáveis. O termo ‘aprender’ diz respeito ao ajuste 

matemático dos pesos sinápticos e dos bias da rede neural (MARTINS, 2018). 

Um algoritmo de treinamento é o responsável pelo ajuste dos pesos sinápticos e dos 

bias da RNA. Esse algoritmo tem por função minimizar o erro entre os valores experimentais 

e os calculados pela rede. Existem diversos algoritmos matemáticos desenvolvidos para o 

treinamento de uma RNA, como o método de Levenberg-Marquardt, o Levenberg-Marquardt 

com regularização Bayesiana, o Resilient Backpropagation, o Powell-Beale, entre outros 

(BRAGA; LUDERMIR; CARVALHO, 2007). O método back-propagation (BP) foi primeiro 

a ser proposto; entretanto, atualmente, um dos métodos mais adotados e mais recomendados na 

literatura é o de Levenberg-Marquardt (FAÚNDEZ; CAMPUSANO; VALDERRAMA, 2020; 

ISLAMOGLU; KURT, 2004). 

A determinação dos pesos sinápticos e dos bias durante o treinamento de uma RNA 

é feito a fim de se minimizar uma função objetivo; normalmente a função adotada é o Erro 

Médio Quadrático (MSE), apresentado na Equação 36 (A. RAHMAN; ZHANG, 2018): 

MSE =  
1

𝑁
∑(𝑦𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖)

𝑁

𝑖=1

 2                                                                                                     (36) 
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na qual N é o número de dados fornecidos a rede, y o valor de saída e os subscritos exp e pred 

representam os valores experimentais e preditos, respectivamente. O Erro Médio Absoluto 

(MAE), o coeficiente de correlação de Pearson ao quadrado (R2) e o Erro Médio Percentual 

(MPE), são outros critérios de grande auxílio na avaliação de uma RNA (BAHMAN; 

EBRAHIM, 2020). 

Antes de se definir se a RNA está apta para utilização, a rede é submetida a duas 

etapas de verificação, que consistem nas etapas de validação e teste. Para a realização dessas 

etapas é necessário utilizar conjuntos de pontos experimentais que não foram apresentados a 

RNA na etapa de treinamento (HAYKIN, 1998). A etapa de validação é utilizada como critério 

de parada no treinamento de uma rede e após a convergência da função objetivo é realizado a 

etapa de teste. Então, deve-se separar os dados experimentais em três conjuntos, um para 

treinamento, outro para validação e por último um para teste (BRAGA; LUDERMIR; 

CARVALHO, 2007). 

A fim de se evitar o problema de sobre-ajuste, é recomendado acompanhar o 

comportamento dos dados na etapa de validação no treinamento de uma RNA. A partir do 

momento que a função objetivo dessa etapa chega a um ponto de mínimo e passa a aumentar, 

é recomendado encerrar o treinamento. Para isso, é necessário atingir um número mínimo de 

iterações definido pelo operador da rede. O resultado final é a iteração na qual a etapa de 

validação apresentou o ponto de mínimo da função objetivo. Por fim, a etapa de teste é 

executada para se verificar a precisão da RNA na predição dos resultados e caso apresente 

resultados satisfatórios, a rede está pronta para ser utilizada (MARTINS, 2018). 

3.12.4 Aplicações das Redes Neurais Artificiais 

As redes neurais artificiais vêm sendo utilizadas em diversas áreas de 

conhecimento, devido à sua grande capacidade de aprendizado. Algumas áreas de aplicação a 

serem mencionadas são a medicina, engenharia, economia e controle ambiental (MARTINS et 

al., 2020; MEESATTHAM et al., 2019).  

Pássaro et al. (2019) utilizaram RNAs para avaliar as isotermas de adsorção da 

imunoglobulina G em diferentes adsorventes não convencionais. Obtiveram MSEs de 13,698 

para o treinamento, 7,632 para a validação e 11,206 para o teste com uma rede com apenas 3 
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neurônios na única camada intermediária presente. Em todas as etapas, o coeficiente de 

correlação apresentou valor de 0,999. 

Melo, Oliveira e Martins (2020) desenvolveram uma rede neural para aprimorar a 

velocidade na predição das propriedades termodinâmicas da água. A melhor rede com estrutura 

de 3-20-15-2, se apresentou 99,70% mais rápido que as correlações usualmente utilizadas e 

ainda atingiu erros percentuais médios menores que essas correlações, com valores de 0,23% 

para ρ e 0,51% para Cp. 

Ottaiano et al. (2021) propuseram uma RNA, utilizando o método de Levenberg-

Marquardt, para estimar as propriedades de vaporização de diferentes substâncias puras. A 

melhor rede apresentou estrutura de 4-40-40-3 e produziu erros relativos menores que 0,02% 

para predição da pressão de saturação, energia interna e entalpia dessas substâncias. 

Mariani et al. (2020) utilizaram redes neurais para predizer o coeficiente de difusão 

da fase líquida em misturas binárias. A rede produzida pelo método de Levenberg-Marquardt 

com regularização Bayesiana conseguiu predizer resultados com erros relativos menores do que 

10% para mais ou menos 80% dos dados experimentais, enquanto as correlações empíricas 

produziram erros relativos entre 30-45% para essa mesma porcentagem de dados. 

A. Rahman e Zhang (2018) aplicaram as redes neurais em um trocador de calor 

termo acústico para predizer o coeficiente de transferência de calor em fluxo oscilatório. A 

RNA de estrutura 2-10-1 treinada pelo algoritmo back-propagation produziu erros percentuais 

médio de 3,2%, valores esses muito mais precisos que as correlações disponíveis na literatura, 

segundo os autores. 

Lim e Kang (2018) estimaram a temperatura final de resfriamento utilizando RNAs, 

no processo de resfriamento com controle acelerado na produção de chapas para construção de 

navios. A rede produzida nesse estudo apresentou erros de ±10% entre os resultados 

experimentais e os preditos por essa RNA. 

Todos os estudos citados apresentaram redes neurais muito promissoras e que 

produziram ótimos resultados. Visando o controle de poluentes atmosféricos, alguns estudos 

foram desenvolvidos aplicando redes neurais artificiais. 

Liu et al. (2019) utilizaram redes neurais para predizer o coeficiente global de 

transferência de massa da fase líquida no processo de absorção do ozônio em água em uma 

coluna de recheio com leito rotativo (RPB). A RNA desse estudo possuía 3 camadas 
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intermediárias com 15, 25 e 25 neurônios em cada camada, respectivamente. Essa rede 

apresentou R² de 0,9896 para os dados de treinamento e 0,9877 para os dados de teste. 

Zhan et al. (2020) aplicaram a modelagem por redes neurais para predizer 

resultados de eficiência de remoção e coeficiente de transferência de massa na absorção 

simultânea de H2S e CO2 em RPB. A RNA produzida nesse estudo apresentou erros de ±10% 

entre os resultados experimentais e os produzidos pela rede. 

Fu et al. (2013) aplicaram redes neurais em seu estudo de absorção de CO2 por 

solução de dietilenotriamina (DETA) em coluna de recheio, para predizer o coeficiente global 

de transferência de massa da fase gasosa. Os erros entre os resultados experimentais e os 

preditos pela RNA foram menores que 10%. 

Danzomo, Salami e Khan (2015) propuseram um modelo preditivo por meio de 

redes neurais para o controle de remoção de partículas em torre de nebulização, utilizando o 

diâmetro das gotas como a única variável de entrada. Esse modelo por RNA apresentou precisão 

de 89,9% e MSE de 0,000101. 

Yetilmezsoy e Saral (2007) desenvolveram em seu estudo com torre de nebulização 

para remoção de partículas, uma RNA para predizer a eficiência de remoção por gotas. A RNA 

apresentada nesse estudo produziu correlação com valor de 0,99. 

Valera, Codolo e Martins (2021) desenvolveram uma RNA para predizer resultados 

de eficiência de remoção e coeficiente individual de transferência de massa da fase gasosa em 

uma torre de nebulização para remoção de SO2. A melhor rede com estrutura de 5-9-2 treinada 

pelo algoritmo de Levenberg-Marquardt com regularização Bayesiana, apresentou erros de 

8,44% para os resultados de concentração de saída do SO2 e 4,53% para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅.  

Apesar de serem encontrados diversos estudos com redes neurais artificiais na 

literatura, existem muito poucos envolvendo torres de nebulização; em sua maioria foram 

realizados em colunas de recheio ou RPB. Dos estudos citados anteriormente, somente os de 

Danzomo, Salami e Khan (2015), Yetilmezsoy e Saral (2007) e Valera, Codolo e Martins 

(2021) foram realizados em torres de nebulização, sendo os dois primeiros para remoção de 

partículas e somente o último envolvendo remoção de gás. 

Apesar de o processo de remoção por meio de torre de nebulização conseguir 

eliminar grande parte do SO2, existe uma série de parâmetros muito importantes, que precisam 

ser avaliados, como a eficiência de remoção e o coeficiente volumétrico de transferência de 
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massa médio da fase gasosa (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅). Por conta da grande quantidade de parâmetros a serem 

avaliados e a dificuldade na obtenção de determinados dados, há uma grande dificuldade na 

produção de modelos matemáticos que atendam a condições mais gerais da torre de 

nebulização.  

Considerando essa problemática, as redes neurais artificiais surgem como uma 

grande alternativa para obtenção da eficiência de remoção e do coeficiente volumétrico de 

transferência de massa médio da fase gasosa (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅), esses que são parâmetros de extrema 

importância no processo de remoção de um poluente gasoso via torre de nebulização. Isso se 

deve a capacidade de as RNAs conseguirem aprender por meio de exemplos fornecidos a elas 

e predizer resultados com precisão, sem terem de conhecer o modelo fenomenológico.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi constituído por três partes principais. Primeiro foi necessário a 

construção da bancada experimental e a obtenção dos dados experimentais na torre de 

nebulização. A construção da bancada e todos os experimentos realizados nela foram feitos na 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Diadema, na Unidade José de Filippi. 

Posteriormente, foram obtidos os resultados de eficiência de remoção do SO2 e do coeficiente 

volumétrico de transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅) a partir dos dados experimentais. Esses 

resultados foram então avaliados em função das variáveis de processo da torre de nebulização, 

sendo essas variáveis a vazão de gás e líquido, diferentes diâmetros de orifício e número de 

bicos pulverizadores. Por fim, por meio dos resultados experimentais foi realizado o estudo 

com redes neurais artificiais utilizando a metodologia desenvolvida pelo Prof. Dr. Tiago Dias 

Martins (MELO; OLIVEIRA; MARTINS, 2020; OTTAIANO et al., 2021; VALERA; 

CODOLO; MARTINS, 2021). As RNAs foram obtidas e depois foram realizadas simulações 

dos resultados produzidos por essas redes, a fim de se obter a melhor RNA capaz de predizer 

com precisão resultados de eficiência de remoção do SO2 e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅.  

4.1 Bancada Experimental 

A bancada experimental possuía uma torre de nebulização fabricada em 

polipropileno cinza, com diâmetro interno de aproximadamente 290 mm e altura útil de 

absorção de 600 mm. As duas entradas do gás estavam localizadas na parte inferior e as duas 

saídas do gás na parte superior da torre. Como as entradas do gás são na parte inferior da coluna 

e a pulverização na parte superior, isso criava um sistema em contracorrente. A Figura 8 

apresenta o esquema da torre de nebulização com as medidas em milímetros.  
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Figura 8 - Esquema da torre de nebulização 

 

 

A bancada também contava com uma linha de líquido, contendo solução de 

hidróxido de sódio (NaOH), um tanque para armazenamento e outro para recirculação dessa 

solução, uma linha de gás, linha de injeção de dióxido de enxofre (SO2) puro engarrafado, um 

sistema de exaustão e um analisador de gases, como ilustra a Figura 9. 
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Figura 9 - Fluxograma da bancada experimental 

 

 

Em que: (1) ventilador, (2) termo anemômetro para velocidade do ar, (3) cilindro 

de SO2, (4) posto de utilização, (5) rotâmetro para SO2, (6) analisador de gases, (7) entradas de 

gás da torre, (8) saídas de gás da torre, (9) torre de nebulização, (10) tanque de recirculação da 

solução, (11) tanque de armazenamento de NaOH, (12) bomba peristáltica, (13) bomba 

centrífuga, (14) rotâmetro para solução, (15) distribuidor de solução, (16) manômetro, (17) bico 

pulverizador, (18) válvula de drenagem da solução. 

O gás foi uma mistura de ar e SO2. A tubulação de ar foi construída em PVC com 

1,5 polegada de diâmetro; um ventilador centrífugo modelo VCD-35, fabricado pela Ideal 

Ventiladores, promovia a vazão do ar, uma válvula esfera controlou a vazão de ar e um termo 

anemômetro (TESTO 405i) mediu a velocidade do ar. Em seguida o ar foi contaminado com o 

dióxido de enxofre armazenado no cilindro. Para o controle adequado da quantidade de SO2 

introduzido no sistema, foi utilizada uma válvula agulha, enquanto um rotâmetro foi 

responsável pela indicação da vazão de SO2. 
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Antes de entrar na torre, o gás passou por um ponto de coleta na tubulação de 

preparação, onde esse gás foi analisado pelo analisador de gases HORIBA PG-250 para 

determinação da concentração, em partes por milhão (ppm), de SO2 presente nele. Na saída da 

coluna existiu outro ponto de coleta para que pudesse ser feita uma nova análise da concentração 

do SO2, a fim de se calcular a eficiência de remoção e o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ experimental médio desse 

contaminante após o processo de absorção; esse cálculo será descrito na Seção 4.2.1. A saída 

da torre foi acoplada a um sistema de exaustão para devida dispersão do restante de dióxido de 

enxofre presente no gás. A Figura 10 mostra a bancada experimental pronta, identificando os 

equipamentos conforme o fluxograma da Figura 9. 

Figura 10 – Bancada experimental finalizada 

 

 

O analisador de gases HORIBA PG-250 precisa de um tempo de resposta mínimo 

de pelo menos 4 minutos para cada análise de concentração do SO2. Desse modo, foi 

considerado um tempo inicial de 5 minutos para a primeira medição. Tanto na entrada como na 

saída foram realizadas 5 medições, a primeira após 5 minutos, seguida de 4 medições no 
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intervalo de 30 segundos. As medições de concentração na entrada e na saída da torre foram 

realizadas para todas as condições de operação. A Tabela 6 apresenta todos os instrumentos de 

medição utilizados na bancada experimental para absorção de SO2 com suas devidas faixas de 

medição e precisão. 

Tabela 6 – Instrumentos de medição da bancada experimental 

Instrumento Variável Medida Faixa de Medição Precisão 

Termo anemômetro Testo 

405i 
Velocidade do Ar 

Velocidade do Ar de 0 a 30 

m/s 
±0,01 m/s 

Rotâmetro para SO2 Vazão de SO2 
Vazão de SO2 de 10 a 100 

NL/h 
±5% 

Analisador de gases 

Horiba PG-250 
Concentração de SO2 

Concentração de SO2 de 0 a 

3000 ppm 
±2% 

Rotâmetro para solução 

alcalina 

Vazão de solução para 

pulverização 

Vazão de solução de 50 a 800 

L/h 
±2% 

Manômetro 
Pressão do líquido nos bicos 

pulverizadores 
Pressão de 0 a 6 bar ±0,05 bar 

 

Os bicos pulverizadores foram fixados na tampa do equipamento; essa tampa estava 

localizada no topo da coluna. Os bicos foram da Spraying Systems Co, do tipo cone cheio com 

os diâmetros de orifício (𝐷𝑜) de 1,6 mm e 2,4 mm e com 15° de abertura, o menor ângulo e 

menores diâmetros de orifício disponíveis para as condições experimentais desse trabalho, 

segundo o catálogo do fabricante. Esse ângulo de abertura dos bicos foi selecionado para 

minimizar a formação do filme de líquido, uma vez que ângulos maiores promovem o rápido 

contato das gotas com a parede da torre. Com a intenção de produzir a maior área interfacial 

para transferência de massa, o bico pulverizador do tipo cone cheio foi escolhido por produzir 

uma distribuição mais uniforme de gotas por todo o volume da coluna. A Figura 11 mostra um 

bico pulverizador do tipo cone cheio e um código QR que contém um vídeo desse bico operando 

com ângulo de 15°. 
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Figura 11 - Bico pulverizador do tipo cone cheio e código QR para visualização de vídeo 

 

 

Uma bomba centrífuga da Dancor modelo AP-3C promoveu a vazão do líquido, 

levando a solução até os bicos pulverizadores. Antes de chegar aos bicos, a solução passava por 

uma válvula esfera para regular a vazão, por um rotâmetro para medição da vazão de líquido e 

por um manômetro para medir a pressão. 

A solução de absorção (solução aquosa de NaOH) foi preparada com 20% de 

excesso da concentração estequiométrica, para garantir que a reação entre o SO2 e o NaOH 

ocorresse. Isso foi importante para que o dióxido de enxofre, após ser transferido para a fase 

líquida, não pudesse dessorver, uma vez que a reação entre SO2 e água é instantânea e 

reversível. Ao reagir com o hidróxido de sódio ele formava sulfito de sódio (Na2SO3), conforme 

a reação 37. Por estar formando um sal no estado sólido, em uma reação irreversível, o SO2 é 

impedido de retornar à fase gasosa. 

𝑆𝑂2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 →  𝑁𝑎2𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂                                                                                      (37) 

A solução de hidróxido de sódio foi mantida no tanque de recirculação durante os 

experimentos; esse tanque foi posicionado logo abaixo da entrada de gás da torre, para captar a 

solução utilizada dentro da coluna e reutilizá-la, tendo assim um maior aproveitamento dos 

reagentes.  
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4.2 Remoção do Dióxido de Enxofre 

O processo de remoção do dióxido de enxofre foi feito em diferentes condições de 

operação, com intuito de analisar a influência das variáveis na eficiência de remoção do SO2 e 

no coeficiente volumétrico de transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅). As variáveis avaliadas 

foram a vazão de gás e de líquido, número de bicos pulverizadores e diâmetro de orifício do 

bico pulverizador.  

A concentração do dióxido de enxofre foi de aproximadamente 1000 ppm. Segundo 

a Tabela 1, o CONAMA estabelece que a concentração desse poluente só possa exceder mais 

de 365 ppm uma vez por ano e sua média aritmética anual deve ser de 80 ppm. Já para um 

episódio agudo de 24 horas, concentração acima de 800 ppm é considerado um estado de 

atenção. 

A velocidade do gás na entrada da torre de nebulização utilizada nesse estudo variou 

entre 0,05 m/s e 0,17 m/s, que corresponde às vazões de 11,89 m³/h, 19,02 m³/h, 26,16 m³/h, 

33,29 m³/h e 40,42 m³/h, valores próximos aos encontrados na literatura. Para cada uma dessas 

vazões de gás foi necessário calcular a quantidade de NaOH necessária para a absorção do SO2. 

Para cada mol de SO2 consumido para formar 1 mol de Na2SO3, são precisos 2 mols de NaOH, 

segundo a reação 37; lembrando também que foi utilizado NaOH com 20% em excesso para 

garantir que todo SO2 reaja. A Tabela 7 apresenta os valores calculados. 

Tabela 7 - Vazões da solução de absorção para sua correspondente vazão de gás 

Vazão 

Volumétrica de 

Ar [m³/h] 

Vazão 

Volumétrica de 

SO2 [L/h] 

Vazão Mássica 

de SO2 [g/h] 

Vazão Molar 

de SO2 [mol/h] 

Vazão Molar de 

NaOH [mol/h] 

Vazão Mássica 

de NaOH [g/h] 

11,89 11,89 31,72 0,50 1,19 47,53 

19,02 19,02 50,75 0,79 1,90 76,05 

26,16 26,16 69,79 1,09 2,61 104,56 

33,29 33,29 88,82 1,39 3,33 133,08 

40,42 40,42 107,85 1,68 4,04 161,60 

 

Como foi utilizado rotâmetro para medir a vazão volumétrica de SO2 foi necessário 

fazer uma aproximação dos valores, pois à escala do rotâmetro não coincidia com os valores 

calculados na Tabela 7. O controle da bomba peristáltica para vazão da solução de NaOH estava 

em % de rotação, então foi preciso fazer a curva de calibração da bomba e depois calcular os 
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valores correspondentes aos da Tabela 7. O único equipamento que não necessitou de 

adequação nos valores foi o termo anemômetro utilizado para medir a velocidade do ar no tubo 

e a vazão do gás, pois o equipamento possui duas casas decimais de precisão, como mostrado 

na Tabela 6. A Tabela 8 apresenta o valores utilizados nos experimentos. 

Tabela 8 - Vazões da solução de absorção e vazões de gás utilizadas nos experimentos 

Velocidade do Ar no 

tubo[m/s]  

(TESTO 405i) 

Vazão Volumétrica 

de Ar [m³/h] 

(TESTO 405i) 

Vazão Volumétrica 

de SO2 [L/h] 

(Rotâmetro SO2) 

Vazão Mássica 

de NaOH [g/h] 

Bomba Peristáltica  

[% de rotação] 

2,90 11,89 15,00 39,61 44,00 

4,63 19,02 20,00 63,37 48,00 

6,37 26,16 25,00 87,14 51,00 

8,11 33,29 35,00 110,90 55,00 

9,85 40,42 40,00 134,66 59,00 

 

Para a seleção das vazões de líquido foi estabelecido uma faixa de pressão de 

pulverização na qual os bicos tiveram que operar. Essa seleção foi importante, pois pressões de 

pulverização muito baixas produzem gotas com diâmetros grandes, criando uma menor área 

interfacial para transferência de massa, enquanto pressões muito elevadas podem gerar gotas 

muitos pequenas, que podem ser arrastadas pelo escoamento de gás. A faixa de pressão de 

pulverização escolhida foi entre 0,5 e 3,5 bar. A Tabela 9 mostra a vazão de líquido no bico 

pulverizador de acordo com sua respectiva pressão de pulverização e seu diâmetro de orifício 

(Do). Os valores nessa tabela foram obtidos a partir do manual do fabricante dos bicos 

(Spraying Systems Co). 

Tabela 9 - Vazões de líquido no bico com sua respectiva pressão de pulverização 

Bico 

 (Código do 

Fabricante) 

Do = 1,6 mm 

(1507) 

Do = 2,4 mm 

(1514) 

Pressão [bar] Vazão [L/h] Vazão [L/h] 

0,5 67,16 136,51 

3,5 180,41 357,18 

 

As vazões de líquido que foram utilizadas nos experimentos são 200 L/h, 300 L/h, 

400 L/h e 500 L/h. A Tabela 10 mostra, para cada diâmetro de orifício de bico, qual foi a vazão 

de líquido no bico, o número de bicos e a pressão de pulverização. 
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Tabela 10 - Vazão de líquido, número de bicos e pressão de pulverização para cada diâmetro de 

                    orifício de bico 

Do = 1,6 mm (1507) Do = 2,4 mm (1514) 

2 bicos 3 bicos 1 bico 

Vazão de Líquido 

[L/h] 

Pressão nos 

bicos [bar] 

Vazão de 

Líquido [L/h] 

Pressão nos 

bicos [bar] 

Vazão de 

Líquido [L/h] 

Pressão no 

bico [bar] 

200 1,07 
200 0,56 

200 1,09 
300 1,07 

300 2,37 
400 1,86 

300 2,48 
500 2,94 

 

Foram utilizadas três diferentes configurações de bicos pulverizadores. Um bico 

pulverizador centralizado, dois e três bicos pulverizadores instalados de forma equidistantes. 

Isso foi feito para poder avaliar a influência do número de bicos e o diâmetro de orifício desses 

bicos na eficiência de remoção do SO2 e no 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. A Figura 12 apresenta as configurações dos 

bicos e as medidas das distâncias em milímetros. 

Figura 12 - Configurações dos bicos pulverizadores utilizados na torre de nebulização 
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A altura de formação do filme de líquido foi calculada utilizando o ângulo de 

abertura do cone de pulverização (15°) e de relações trigonométricas. Isso foi feito para 

identificar quais condições experimentais teriam a possível influência desse fenômeno na 

absorção do SO2. A Tabela 11 apresenta a altura de formação do filme no interior da coluna de 

acordo com a configuração dos bicos pulverizadores. 

Tabela 11 - Altura de formação do filme de líquido de acordo com a configuração dos bicos 

Do = 1,6 mm Do = 2,4 mm 

2 bicos 3 bicos 1 bico 

Altura de Formação do Filme de 

Líquido [mm] 

Altura de Formação do Filme de 

Líquido [mm] 

Altura de Formação do Filme de 

Líquido [mm] 

736,79 550,69 1101,38 

 

Observando a Tabela 11 foi possível notar que, para a configuração de 1 bico 

centralizado e 2 bicos equidistantes, não existiria a formação do filme de líquido, pois a coluna 

possui altura útil para absorção de 600 mm. Com isso, somente 3 bicos pulverizadores sofreria 

a influência desse fenômeno. Esses cálculos também mostraram que o estudo da formação do 

filme de líquido seria inviável devido à altura útil de absorção da coluna. 

Conforme as variáveis descritas, foram analisadas 40 diferentes condições para a 

absorção do SO2. Em todos os estudos a eficiência de remoção do SO2 foi calculada por meio 

da Equação 38. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) = (
𝐶𝐴,𝐸−𝐶𝐴,𝑆

𝐶𝐴,𝐸
) ∗ 100                                                                                     (38) 

na qual, 𝐶𝐴,𝐸 e 𝐶𝐴,𝑆 [kmol m-³] são, respectivamente, as concentrações de entrada e saída do 

poluente. 

Além das outras variáveis da torre de nebulização, os resultados da eficiência de 

remoção do SO2 também foram avaliados em função da relação L/G [L m-3]. Essa relação é 

dada pela divisão da vazão de líquido (QL) em L h-1 pela vazão de gás (QG) em m³ h-1, como 

mostra a Equação 39: 

𝐿/𝐺 =
𝑄𝐿

𝑄𝐺
                                                                                                    (39) 
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A Tabela 12 apresenta as relações L/G para todas as condições experimentais 

utilizadas nesse estudo. 

Tabela 12 - Relações L/G de todas as condições experimentais 

Vazão de Gás 

[m³/h] 

Relação L/G [L/m³] 

200 L/h 300 L/h 400 L/h 500 L/h 

11,89 16,82 25,23 33,64 42,05 

19,02 10,52 15,77 21,03 26,29 

26,16 7,65 11,47 15,29 19,12 

33,29 6,01 9,01 12,02 15,02 

40,42 4,95 7,42 9,90 12,37 

 

4.2.1 Cálculo do Coeficiente Volumétrico de Transferência de Massa Médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅) 

Para se calcular o coeficiente de transferência de massa global da fase gasosa (Kg), 

utilizou-se a Equação 18.  Como já havia sido mostrado na Seção 3.6.2, em sistemas envolvendo 

um soluto A, na fase gasosa, muito solúvel na fase líquida, a constante de Henry é muito 

pequena, então 
1

𝐾𝑔
≈

1

𝑘𝑔
. 

A taxa de transferência de massa (𝑊𝐴) [kmol s-1] para as gotas é dada por (Equação 

40):  

𝑊𝐴 = 𝑘𝑚(𝐶𝐴,𝐸 − 𝐶𝐴,𝐼)𝐴𝑔                                                                                                        (40) 

na qual 𝑘𝑚 é o coeficiente convectivo de transferência de massa [kmol m-² s-1 (kmol m-3)-1], 𝐶𝐴,𝐼 

a concentração na interface do componente A [kmol m-³] e 𝐴𝑔 a área de gotas [m²]. 

Considerando uma reação instantânea e irreversível, como é o caso do SO2 + NaOH, a 

concentração na interface é igual à zero (DANCKWERTS, 1970), portanto: 

𝑊𝐴 = 𝑘𝑚𝐶𝐴,𝐸𝐴𝑔                                                                                                                      (41) 

Como a concentração do gás varia ao longo da torre e não se conhecem os valores 

em cada ponto, então se admite um valor médio da concentração (𝑑𝑚𝑙𝑐), sendo esse valor uma 

média logarítmica das diferenças de concentração do soluto A (Equação 42). 
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𝑑𝑚𝑙𝑐 =
(𝐶𝐴,𝐸−𝐶𝐴,𝐼)−(𝐶𝐴,𝑆−𝐶𝐴,𝐼)

𝑙𝑛
(𝐶𝐴,𝐸−𝐶𝐴,𝐼)

(𝐶𝐴,𝑆−𝐶𝐴,𝐼)

                                                                                                 (42) 

Novamente, a reação é instantânea e irreversível, então 𝐶𝐴,𝐼 = 0, portanto, pode-se 

escrever (Equação 43): 

𝑑𝑚𝑙𝑐 =
𝐶𝐴,𝐸−𝐶𝐴,𝑆

𝑙𝑛
𝐶𝐴,𝐸
𝐶𝐴,𝑆

                                                                                                                     (43) 

A taxa média de transferência de massa (𝑊𝐴) ao longo da coluna pode ser escrita 

de duas maneiras (Equação 44 e 45), sendo 𝑄𝐺 a vazão volumétrica do gás: 

𝑊𝐴 = 𝑘𝑚𝐴𝑔𝑑𝑚𝑙𝑐                                                                                                                    (44) 

𝑊𝐴 = 𝑄𝐺(𝐶𝐴,𝐸 − 𝐶𝐴,𝑆)                                                                                                              (45) 

Como a resistência da fase gasosa controla o processo de transferência de massa na 

absorção do SO2, é preciso transformar 𝑘𝑚 em 𝑘𝑔, para tal, utiliza-se a Equação 46, em que 𝑅 

é a constante universal dos gases [8314,46 m³ Pa K-1 kmol-1] e 𝑇 a temperatura [K]: 

𝑘𝑚 = 𝑘𝑔𝑅𝑇                                                                                                                             (46) 

Substituindo a Equação 46 na Equação 44: 

𝑊𝐴 = 𝑘𝑔𝑅𝑇𝐴𝑔𝑑𝑚𝑙𝑐                                                                                                                (47) 

A área interfacial específica de gotas (a) é fornecida pela Equação 48, na qual 𝑉𝑡 é 

o volume da torre [m³]: 

𝑎 =
𝐴𝑔

𝑉𝑡
                                                                                                                                     (48) 

Igualando a Equação 45 com a Equação 47, se obtém a Equação 49: 

𝑘𝑔𝑅𝑇𝐴𝑔
𝐶𝐴,𝐸−𝐶𝐴,𝑆

𝑙𝑛
𝐶𝐴,𝐸
𝐶𝐴,𝑆

= 𝑄𝐺(𝐶𝐴,𝐸 − 𝐶𝐴,𝑆)                                                                                        (49) 

Sabendo que: 
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𝐴𝑔 = 𝑎𝑉𝑡                                                                                                                                 (50) 

na qual, 𝑉𝑡 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 (𝐴𝑡) ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 (ℎ𝑇), se encontra a Equação 51: 

𝑘𝑔𝑎𝑅𝑇ℎ𝑇𝐴𝑡

𝑙𝑛
𝐶𝐴,𝐸
𝐶𝐴,𝑆

= 𝑄𝐺                                                                                                                         (51) 

Isolando o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ [kmol s-1 m-³ Pa-1], se obtém a Equação 52. Essa equação foi 

utilizada em todo o estudo de absorção do SO2. 

𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑄𝐺

𝑅𝑇ℎ𝑇𝐴𝑡
ln (

𝐶𝐴,𝐸

𝐶𝐴,𝑆
)                                                                                                            (52) 

em que 𝑄𝐺 é a vazão do gás [m³ s-1], 𝑅 é a constante universal dos gases [8314,46 m³ Pa K-1 

kmol-1],  𝑇 a temperatura [K], ℎ𝑇 a altura da torre [m], 𝐴𝑇 a área da torre [m²], 𝐶𝐴,𝐸 e 𝐶𝐴,𝑆 são 

as concentrações de entrada e saída do componente A [kmol m-³], respectivamente. 

4.3 Obtenção das RNAs 

Para se obter as redes neurais para predição da eficiência de remoção do SO2 e do 

𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, foram utilizados todos os dados experimentais coletados de todas as condições realizadas 

nesse estudo. Isso incluiu todas as quintuplicatas das 40 condições, o que forneceu 200 

observações experimentais para o treinamento das RNAs. Todos esses dados foram utilizados 

para garantir que a quantidade de dados fosse suficiente para treinar as redes neurais e foram 

divididos em 70% para a etapa de treinamento (140), 15% para a etapa de validação (30) e 15% 

para a etapa de teste (30). 

 As variáveis utilizadas como entrada das redes foram o diâmetro de orifício do bico 

pulverizador (Do), número de bicos, vazão de líquido (QL), vazão de gás (QG) e a concentração 

de entrada do SO2. As variáveis de saída foram a concentração de saída do SO2 e o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. A 

Tabela 13 apresenta os intervalos das variáveis de entrada e saída. 
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Tabela 13 – Intervalo das variáveis de entrada e saída desse trabalho 

Entrada / Saída Intervalo (min; máx) 

Entradas  

Do (mm) (1,6; 2,4) 

Número de Bicos (1;3) 

QL (L h-1) (200; 500) 

QG (m³ h-1) (11,89; 40,42) 

[SO2] na entrada (ppm) (845; 1058) 

Saídas  

[SO2] na saída (ppm) (5; 539) 

𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ (kmol m-3 s-1 Pa-1) (4,99; 24,71) 

 

Foi observado previamente nessa etapa de obtenção das RNAs que o aumento do 

número de camadas intermediárias não produziu mudanças significativas nos erros, mesmo fato 

que ocorreu no estudo de Valera, Codolo e Martins (2021). Portanto, somente redes com uma 

camada intermediária foram utilizadas. A Figura 13 apresenta a estrutura geral das RNAs 

obtidas. 

Figura 13 – Estrutura geral das RNAs desse estudo 

 

 



78 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Todos os dados de entrada e saída foram normalizados, antes de serem submetidos 

à etapa de treinamento das RNAs, no intervalo de [-1, 1] por meio da Equação 53. Isso foi feito 

para evitar que a ordem de grandeza das variáveis influenciasse no treinamento das RNAs. 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚  =  
2 ∗ (𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)

(𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)
− 1                                                                                                            (53) 

em que, x representa a variável de interesse e os subscritos max, min e norm os valores máximos, 

mínimos e normalizados, respectivamente. 

Quatro diferentes algoritmos de treinamento foram utilizados para treinar as redes 

neurais, sendo eles: Scaled Conjugate Gradient (trainscg) (MØLLER, 1993), Levenberg-

Marquardt (trainlm) (DONALD W. MARQUARDT, 1963), Levenberg-Marquardt com 

regularização Bayesiana (trainbr) (MACKAY, 1992) e Resilient Backpropagation (trainrp) 

(RIEDMILLER; BRAUN, 1993). Esses algoritmos foram escolhidos previamente por meio do 

estudo de Valera, Codolo e Martins (2021) apresentado anteriormente e que produziu resultados 

promissores com cada um deles e também, por serem os algoritmos mais comumente utilizados 

na literatura. 

Diversas combinações de funções de transferência foram utilizadas, entre tangente 

hiperbólica (tansig), logarítmica sigmoidal (logsig), linear (purelin) e softmax (softmax), junto 

aos algoritmos de treinamento. Considerando também as diversas estruturas utilizadas, foram 

treinadas 208 RNAs. 

O software MATLAB R2016b foi utilizado para a obtenção de todas as RNAs. O 

critério de parada no treinamento das redes foi a checagem da validação, em que consistiu 

quando a função objetivo, no caso o Erro Médio Quadrático (MSE), chegou a um valor mínimo 

e passou a aumentar até um número pré estabelecido de iterações (MARTINS, 2018). Nesse 

estudo foi estabelecido 100 iterações como critério de parada. O resultado final armazenado 

correspondeu ao menor valor do MSE para os dados de validação. Cada uma das estruturas foi 

treinada 20 vezes. Isso foi feito para garantir que o melhor resultado seria obtido (FAÚNDEZ; 

CAMPUSANO; VALDERRAMA, 2020). 

A princípio, a escolha da melhor RNA obtida foi feita por meio dos menores valores 

de MSE apresentados nas etapas de treinamento, validação e teste. O que é usualmente feito 

nos estudos com redes neurais encontrados na literatura. Posteriormente, a melhor estrutura 

obtida foi submetida a uma etapa de simulação para verificar sua precisão em predizer os 
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resultados de concentração de saída do SO2 e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. Como essa estrutura não atingiu resultados 

satisfatórios, como será apresentado na Seção 5.4, todas as RNAs obtidas foram submetidas a 

etapa de simulação, para se encontrar a melhor estrutura que pudesse predizer com precisão os 

resultados de concentração de saída do SO2 e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. 

4.4 Simulação das RNAs 

A etapa de simulação foi realizada por meio de 1608 condições intermediárias, que 

foram simuladas para verificar o comportamento dos resultados produzidos pelas RNAs em 

comparação aos dados experimentais. A simulação dessas condições ocorreu variando a vazão 

de gás (QG), enquanto as outras condições foram mantidas constantes. O intervalo dos valores 

da vazão de gás foi 11,89 a 40,42 m³ h-1. Esse intervalo foi dividido em 201 pontos, ou seja, o 

intervalo de QG foi 11,89 m³ h-1 acrescido de 0,14265 m³ h-1 até chegar em 40,42 m³ h-1.  

As condições simuladas foram feitas para todas as vazões de líquido (QL), diâmetro 

de orifício do bico pulverizador (Do) e número de bicos. A concentração de entrada do SO2 foi 

considerada constante em 1000 ppm para todas as condições simuladas, o mesmo que foi 

estipulado no estudo experimental na Seção 4.2. 

Após comparar os resultados produzidos pela simulação de todas as RNAs com os 

resultados experimentais, a estrutura que conseguiu predizer os resultados experimentais com 

maior precisão foi escolhida de fato como a melhor e mais adequada RNA para a problemática 

apresentada nesse estudo.  

A melhor RNA, então, foi submetida a um esquema de validação cruzada de 3 

conjuntos. Isso foi feito para avaliar a influência dos dados de treinamento na capacidade de 

generalização do modelo obtido pela melhor rede (OTTAIANO et al., 2021). Esse esquema 

consistiu em dividir as 200 observações experimentais em 3 conjuntos de dados. Em cada um 

desses conjuntos foram utilizadas diferentes observações experimentais, que posteriormente 

foram usadas nas etapas de treinamento, validação e teste. Dois conjuntos foram usados para a 

etapa de treinamento e um para as etapas de validação e teste. 

Para poder comparar os resultados do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ obtidos pela melhor RNA com resultados 

de correlações usualmente encontradas na literatura, as 40 condições experimentais foram 

simuladas, tanto pela melhor RNA obtida, quanto pela correlação geral (Equação 54), proposta 
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por regressão múltipla não-linear no estudo de Codolo e Bizzo (2013). Então, os valores obtidos 

pela melhor RNA foram comparados com os obtidos pela correlação e com os valores 

experimentais.  

Geral: 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ =  1.34 ∗ 10−4 ∗ 𝑈𝐺
0.71 ∗ 𝑈𝐿

0.53 ∗ 𝐷𝑜−0.79 ∗ 𝑈𝐸
1.54                                                (54) 

em que a velocidade do líquido na saída do orifício (UE) é: 

𝑈𝐸  =  
𝑄𝐿 ∗ 4

𝜋 ∗ 𝐷𝑜2 ∗ 𝑁°𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠
                                                                                                                    (55) 

A comparação entre os resultados da melhor RNA e da correlação proposta por 

regressão múltipla não-linear foi feita por meio do Erro Percentual Médio (MPE), do coeficiente 

de correlação de Pearson ao quadrado (R2) e do comportamento dos gráficos construídos a partir 

das simulações. 

MPE(%) =  
1

𝑁
∑ |

(𝑦𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖)

𝑦𝑒𝑥𝑝,𝑖
| ∗ 100

𝑁

𝑖=1

                                                                                (56) 

𝑅2 =  
∑ [(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖 − �̅�𝑝𝑟𝑒𝑑)(𝑦𝑒𝑥𝑝,𝑖 − �̅�𝑒𝑥𝑝)]

2𝑁
𝑖=1

∑ (𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖 − �̅�𝑝𝑟𝑒𝑑)2𝑁
𝑖=1 ∑ (𝑦𝑒𝑥𝑝,𝑖 − �̅�𝑒𝑥𝑝)2𝑁

𝑖=1

                                                                    (57) 

nas quais, N é o número de dados fornecidos à rede, y o valor de saída e os subscritos exp e pred 

representam os valores experimentais e preditos e �̅�𝑝𝑟𝑒𝑑 e �̅�𝑒𝑥𝑝 são os valores médios preditos 

e experimentais, respectivamente. 

Por fim, os valores dos pesos sináptico e dos bias obtidos com a melhor RNA 

encontrada, foram utilizados para construir uma planilha de uso diário para predizer os 

resultados de concentração de saída do SO2, eficiência de remoção e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, baseada nas 

condições de operação da torre de nebulização. Essa planilha está disponível no Arquivo 

Suplementar. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A análise dos resultados foi composta por quatro etapas. As primeiras duas etapas 

consistiram na avaliação das variáveis de operação da torre de nebulização, ou seja, na 

influência dessas variáveis na eficiência de remoção do SO2 e no coeficiente volumétrico de 

transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅). Nas últimas duas etapas foram realizados os estudos com 

redes neurais artificiais (RNA) aplicado à torre de nebulização para remoção de SO2; 

primeiramente foram obtidas as RNAs e depois foram submetidas a uma última etapa de 

simulação para se encontrar a melhor rede capaz de predizer resultados de eficiência de remoção 

do SO2 e de 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. 

Os resultados da absorção do SO2 na torre de nebulização foram analisados a partir 

das concentrações do dióxido de enxofre na entrada e na saída da torre em diferentes condições 

operacionais. Essas condições incluíram diferentes vazões de gás e líquido e número de bicos 

pulverizadores, como foi apresentado na Seção 4. Os dados experimentais obtidos de todas as 

condições avaliadas, incluindo as concentrações de entrada e saída do SO2, a média das 

concentrações e o desvio padrão dessas concentrações são apresentados no Apêndice A. No 

Apêndice B são apresentados os dados obtidos pelo termo anemômetro TESTO 405i, como 

vazão e temperatura do gás. 

5.1 Eficiência de Remoção do Dióxido de Enxofre (SO2) 

A eficiência de remoção do SO2 (%) foi calculada a partir da Equação 38, 

apresentada na Seção 4.2. Primeiramente, a eficiência de remoção foi avaliada em função da 

velocidade superficial do gás no interior da torre de nebulização (UG). As Figuras 14, 15 e 16 

apresentam a eficiência de remoção do SO2 (%) em função de UG para as configurações de bicos 

pulverizadores de 1, 2 e 3 bicos respectivamente. Essas figuras mostram também as vazões de 

líquido (QL) utilizadas em cada condição experimental. 
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Figura 14 - Eficiência de remoção em função de UG para configuração de 1 bico com Do de 2,4 mm 
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Figura 15 - Eficiência de remoção em função de UG para configuração de 2 bicos com Do de 1,6 mm 
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Figura 16 - Eficiência de remoção em função de UG para configuração de 3 bicos com Do de 1,6 mm 
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Como pode ser visto nas Figuras 14, 15 e 16 o aumento da velocidade superficial 

do gás diminui significativamente a eficiência de remoção. Isso pode ser explicado pela redução 

no tempo de residência do gás dentro da torre, o que reduz o tempo de contato entre o gás e o 

líquido dificultando a absorção do poluente, como já foi evidenciado nos estudos de 

Bandyopadhyay e Biswas (2012), Codolo e Bizzo (2013) e Jia et al. (2017). 

A vazão de líquido desempenhou um papel muito importante na eficiência de 

remoção, igualmente ao estudo de Lim et al. (2013) e Turpin et al. (2008); o aumento dessa 

variável produziu maiores eficiências de remoção, devido ao aumento na pressão de 

pulverização, o que levou à produção de gotas com menores diâmetros, aumentando a área 

interfacial disponível para transferência de massa.  

Outra observação que vale ressaltar é que vazões de líquido maiores diminuíram a 

influência da velocidade do gás na remoção; isso pode ter ocorrido pelo maior tempo de 

residência das gotas dentro da torre, ocasionado pelo arrasto, principalmente, das gotas com 

menor diâmetro, aumentando a área para transferência de massa e o tempo de contato entre o 

gás e o líquido, o que promoveu a maior taxa de absorção. Esse fenômeno pode ser melhor 

visualizado na Figura 16 para as vazões de líquido de 400 e 500 L h-1. 
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As Figuras 17 e 18 mostram a eficiência de remoção do SO2 em função de UG para 

as vazões de líquido de 200 e 300 L h-1, respectivamente. Nessas figuras podem ser visualizadas 

as curvas para 1, 2 e 3 bicos. As curvas das vazões de líquido de 400 e 500 L h-1 não foram 

construídas, pois essas duas condições só foram possíveis para 3 bicos pulverizadores. 

Figura 17 - Eficiência de remoção em função de UG para QL de 200 L h-1 
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Figura 18 - Eficiência de remoção em função de UG para QL de 300 L h-1 
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Segundo Codolo e Bizzo (2013), diâmetros de orifício menores produzem 

eficiências de remoção maiores, o que é explicado pelo aumento da área interfacial promovido 

pelo aumento da pressão de pulverização. Esse estudo também mostrou que o número de bicos 

utilizados pode afetar a eficiência de remoção, pois muda o volume da torre preenchido por 

gotas.  

Ao observar as Figuras 17 e 18 não se notou mudanças significativas nos resultados, 

ao comparar as diferentes configurações de bicos pulverizadores utilizadas nos experimentos. 

O que pode ser observado é uma pequena redução na eficiência de remoção para a configuração 

de 3 bicos para QL de 300 L h-1. Era esperado que essa configuração produzisse uma melhor 

eficiência, devido ao diâmetro de orifício dos bicos ser de 1,6 mm e por contar com 3 bicos, o 

que produziria gotas com menor diâmetro e promoveria uma maior ocupação do volume da 

torre ocupado por gotas. Isso pode ter ocorrido pela pequena formação do filme de líquido na 

parede da torre, pois essa foi a única condição que apresentou esse fenômeno, como foi 

mostrado na Seção 4.2. 

A mudança mais significativa nos resultados apresentados nas Figuras 17 e 18, são 

entre as vazões de líquido, em que se pode observar a maior influência da velocidade superficial 
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do gás na eficiência de remoção na menor vazão de líquido. O aumento de UG diminui o tempo 

de residência do gás dentro da coluna, reduzindo o tempo de contato entre as fases e a menor 

QL diminui a pressão de pulverização, gerando gotas de maior diâmetro, o que reduz a área 

disponível para transferência de massa. Esses dois fatores combinados reduzem 

significativamente a eficiência de remoção. 

A Figura 19 apresenta a eficiência de remoção do SO2 em função de UG para todas 

as condições experimentais realizadas nesse trabalho, com as respectivas vazões de líquido 

utilizada em cada configuração de bicos pulverizadores. 

Figura 19 - Eficiência de remoção em função de UG de todas as condições experimentais 
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Como pode ser observado na Figura 19, o conjunto de três bicos pulverizadores 

atingiu as maiores eficiências de remoção, assim como, foi o conjunto de bicos que apresentou 

menor influência de UG, como era esperado, pois esse conjunto foi o único que conseguiu 

alcançar vazões de líquido maiores. 

Outro ponto que vale ressaltar na Figura 19 é que todas as curvas apresentaram o 

mesmo comportamento nos resultados de eficiência de remoção do SO2, ou seja, todas 

produziram uma redução na eficiência conforme o aumento da velocidade superficial do gás, 

devido à diminuição do tempo de contato entre as fases.  
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O melhor resultado, com 99,47% de eficiência de remoção do SO2 foi obtido por 

meio da condição de 3 bicos pulverizadores, com velocidade superficial do gás de 0,05 m s-1 e 

vazão de líquido de 500 L h-1. Esse resultado era esperado devido à baixa velocidade do gás, 

que permitiu seu maior tempo de residência dentro da torre. A alta vazão de líquido e a maior 

quantidade de bicos pulverizadores forneceu uma maior quantidade de gotas e um maior 

volume da torre ocupado por essas gotas, o que produziu uma maior área interfacial para 

transferência de massa. Todos esses fatores combinados permitiram que a fase gasosa tivesse a 

maior área de contato e o maior tempo de contato possível com a fase líquida, elevando ao 

máximo a eficiência de remoção. Entretanto, para que essa condição fosse atingida, foi 

necessária uma relação L/G muito elevada, como será mostrado na sequência.  

A eficiência de remoção do SO2 também foi analisada em função da relação L/G 

(Equação 39). As Figuras 20, 21 e 22 apresentam a eficiência de remoção do SO2 em função da 

relação L/G para as configurações de bicos pulverizadores de 1, 2 e 3 bicos respectivamente. 

Essas figuras também apresentam as vazões de líquido (QL) utilizadas em cada condição 

experimental. 

Figura 20 - Eficiência de remoção em função de L/G para configuração de 1 bico com Do de 2,4 mm 
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Figura 21 - Eficiência de remoção em função de L/G para configuração de 2 bicos com Do de 1,6 mm 
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Figura 22 - Eficiência de remoção em função de L/G para configuração de 3 bicos com Do de 1,6 mm 
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Ao observar as Figuras 20, 21 e 22 é possível notar que o aumento da eficiência de 

remoção é mais significativo para as vazões de líquido de 200 e 300 L h-1, conforme o aumento 

a relação L/G. Em contra partida, o melhor resultado de eficiência obtido por meio da QL de 

500 L h-1 apresentou pouca influência da relação L/G. Conforme já constatado por Jafari et al. 

(2018) e Codolo (2010), as condições de atomização são muito importantes na produção da área 

interfacial para transferência de massa, portanto somente o aumento da relação L/G não é 

suficiente para elevar a remoção, principalmente ao se operar com vazões de líquido muito 

elevadas. 

As Figuras 23 e 24 apresentam a eficiência de remoção do SO2 em função da relação 

L/G para as vazões de líquido de 200 e 300 L h-1, respectivamente. Essas figuras mostram as 

curvas para 1, 2 e 3 bicos. As curvas para as QL de 400 e 500 L h-1 não foram construídas, pois 

somente foram possíveis para 3 bicos pulverizadores. 

Figura 23 - Eficiência de remoção em função de L/G para QL de 200 L h-1 
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Figura 24 - Eficiência de remoção em função de L/G para QL de 300 L h-1 
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Na Figura 23 é possível observar que, para a mesma vazão de líquido (QL de 200 L 

h-1), os resultados de eficiência foram muito semelhantes, mesmo para condições de bicos 

pulverizadores e diâmetros de orifício dos bicos diferentes. Outro fato importante é que foi 

possível atingir uma eficiência de remoção acima de 90% sem ultrapassar uma relação L/G de 

20 L m-3.  

Contudo, ao se observar a Figura 24, a configuração de 3 bicos com Do de 1,6 mm 

apresentou resultados um pouco inferiores, principalmente para as relações L/G menores, o que 

pode ser explicado por além de ser a única condição que apresentou a formação do filme de 

líquido na parede da torre, é a condição que possuiu uma maior interação entre os jatos de gotas, 

o que pode ter interferido na área interfacial. Essa interação entre os jatos pode ter promovido 

a coalescência das gotas, que é a união das gotas, produzindo assim gotas de maior diâmetro e 

reduzindo a área interfacial. 

A Figura 25 apresenta a eficiência de remoção do SO2 em função da relação L/G 

para todas as condições experimentais realizadas nesse trabalho, com as respectivas vazões de 

líquido utilizada em cada configuração de bicos pulverizadores.  
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Figura 25 - Eficiência de remoção em função de L/G de todas as condições experimentais 
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Como pode ser visto novamente na Figura 25, o melhor resultado de eficiência de 

remoção com 99,47% foi atingido pela condição com 3 bicos e de QL de 500 L h-1. Entretanto, 

para essa condição ser atingida foi necessário que a relação L/G fosse maior do que 40 L m-3. 

Como já foi explicado anteriormente, somente aumentar essa relação não é suficiente para 

melhorar a remoção do SO2 e esse fato fica bastante evidente na Figura 25, uma vez que as 

relações L/G maiores que 25 L m-3 não produziram resultados significativamente melhores na 

eficiência de remoção. 

A Figura 25 também mostra que é possível atingir remoções acima de 90% com 

relações L/G menores do que 20 L m-3. Isso é bastante importante, pois reduz o consumo de 

solução e custos com o bombeamento de solução, que são fatores relevantes para as torres de 

nebulização. 

Um aspecto bastante importante desse trabalho foi atingir resultados de eficiência 

de remoção acima de 90%, operando com uma torre de nebulização com baixa relação de altura 

útil de absorção (H) e diâmetro interno (Di). A Tabela 14 apresenta a relação H/Di de estudos 

disponíveis na literatura que utilizaram torre de nebulização para remoção de SO2 e as 

respectivas eficiências máximas obtidas nesses estudos. 
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Tabela 14 - Relações H/Di e eficiência de remoção do SO2 em torre de nebulização na literatura 

Trabalho 
Altura útil da torre 

(H) [mm] 

Diâmetro interno da 

torre (Di) [mm] 
Relação H/Di 

Eficiência de 

Remoção [%] 

Presente 600 290 2,07 99,47 

Darake et al. (2016) 1850 160 11,56 93,00 

Flagiello et al. (2018) 4000 400 10,00 90,00 

Tavan et al. (2016) 2300 750 3,07 98,00 

Codolo e Bizzo (2016) 1500 290 5,17 98,00 

Bandyopadhyay e  

Biswas (2008) 
2000 190,5 10,50 100,00 

Wang et al. (2015) 1800 125 14,40 97,00 

Por meio da Tabela 14 é possível observar que a maioria dos estudos encontrados 

na literatura possuíam altura útil para absorção e relações H/Di bem maiores do que neste 

estudo; isso implica um maior tempo em que o gás permanece dentro torre, permitindo dessa 

forma um maior tempo de contato da fase gasosa com fase líquida, melhorando a absorção do 

poluente. Ter atingido altas remoções mesmo com uma torre menor mostra que é possível 

construir e operar colunas que não sejam tão longas e alcançar eficiências de remoção 

superiores a 90%. 

5.2 Coeficiente Volumétrico de Transferência de Massa Médio (𝒌𝒈𝒂̅̅ ̅̅ ̅) 

O coeficiente volumétrico de transferência de massa médio (𝑘𝑔𝑎) foi calculado por 

meio da Equação 52, desenvolvida na Seção 4.2.1 desse trabalho. Assim como a eficiência de 

remoção do SO2, o 𝑘𝑔𝑎 foi analisado em função da velocidade superficial do gás no interior da 

torre de nebulização (UG). As Figuras 26, 27 e 28 apresentam o 𝑘𝑔𝑎 em função de UG para as 

condições de 1, 2 e 3 bicos pulverizadores, respectivamente. As figuras também mostram as 

vazões de líquido (QL) utilizadas em cada uma dessas configurações. 
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Figura 26 - 𝒌𝒈𝒂 em função de UG para configuração de 1 bico com Do de 2,4 mm 
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Figura 27 - 𝒌𝒈𝒂 em função de UG para configuração de 2 bicos com Do de 1,6 mm 
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Figura 28 - 𝒌𝒈𝒂 em função de UG para configuração de 3 bicos com Do de 1,6 mm 
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Por meio da Figuras 26, 27 e 28 foi possível observar que as condições 

experimentais para UG de 0,05 m s-1, em sua maioria, apresentaram os maiores resultados para 

o 𝑘𝑔𝑎. Esses resultados foram inesperados, pois o coeficiente de transferência de massa 

individual da fase gasosa (kg) é diretamente proporcional à velocidade do gás, de acordo com a 

Equação 31 que descreve o fenômeno, ou seja, se entende que o aumento ou diminuição do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

estaria diretamente relacionado ao aumento ou diminuição da velocidade do gás.  

Contudo, ao analisar os resultados disponíveis nas tabelas do Apêndice A, as 

condições para UG de 0,05 m s-1, apresentaram os maiores desvios padrões e os resultados da 

concentração de saída do SO2 registraram os maiores intervalos entre os pontos comparado as 

outras condições experimentais. Esse problema pode ter acontecido devido à instabilidade na 

vazão de SO2 evidenciada no rotâmetro nessas condições experimentais.  

Ao observar as condições experimentais com UG acima de 0,05 m s-1, foi notado 

que o aumento da velocidade do gás proporciona o aumento do 𝑘𝑔𝑎. O estudo de Javed et al. 

(2006) explica que, em torres contracorrente, o aumento da velocidade do gás proporciona um 

maior tempo de residência das gotas dentro do equipamento, principalmente daquelas com 
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menor diâmetro, devido ao arrasto, permitindo uma maior absorção do poluente. Assim como 

na eficiência de remoção, o aumento da vazão de líquido produziu uma maior pressão de 

pulverização, o que acarretou menores diâmetros de gotas e criou uma maior área interfacial 

para transferência de massa, consequentemente aumentando o 𝑘𝑔𝑎.  

As Figuras 29 e 30 apresentam o 𝑘𝑔𝑎 em função de UG para as condições de vazão 

de líquido de 200 e 300 L h-1, respectivamente. Essas figuras mostram as curvas para 1, 2 e 3 

bicos. As curvas para as QL de 400 e 500 L h-1 não foram construídas, pois somente foram 

possíveis para 3 bicos pulverizadores. 

Figura 29 - 𝒌𝒈𝒂 em função de UG para QL de 200 L h-1 
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Figura 30 - 𝒌𝒈𝒂 em função de UG para QL de 300 L h-1 
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Bicos pulverizadores com diâmetro de orifício menores produzem gotas menores, 

devido ao aumento na pressão de pulverização. Segundo CHO et al. (2018), maiores pressões 

de pulverização criam distribuições e tamanhos mais uniformes das gotas e melhoram a 

absorção do poluente.  

Era esperado que o bico pulverizador com menor diâmetro de orifício (Do 1,6 mm), 

atrelada à configuração que tem um maior preenchimento do volume da torre por gotas, no caso 

3 bicos, produzisse gotas menores, aumentando o 𝑘𝑔𝑎, por conta da maior área interfacial. 

Entretanto, ao observar as Figuras 29 e 30, isso não aconteceu e na realidade se notou uma 

pequena piora no coeficiente, mais nitidamente para QL de 300 L h-1. Isso pode ter acontecido 

devido à coalescência das gotas e à formação do filme de líquido. 

O filme de líquido, conforme mostrado no estudo de Codolo e Bizzo (2016), reduz 

significativamente a área interfacial para transferência de massa devido à redução da vazão de 

líquido na forma de gotas. A área interfacial é composta pela área de gotas e a área do filme de 

líquido, conforme as gotas se incorporam ao filme por conta do choque com a parede da coluna, 

diminui a área de gotas; entretanto a área do filme não aumenta, permanecendo constante. A 
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diminuição na área interfacial pode promover um efeito negativo tanto na eficiência de remoção 

quanto no 𝑘𝑔𝑎, como foi observado para a condição de 3 bicos. 

A Figura 31 apresenta os resultados obtidos para o 𝑘𝑔𝑎 em função da velocidade 

superficial do gás para todas as condições de bicos pulverizadores e as respectivas vazões de 

líquido utilizada em cada condição. 

Figura 31 - 𝒌𝒈𝒂 em função de UG de todas as condições experimentais 
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Ao observar a Figura 31, como era esperado, o aumento da velocidade superficial 

do gás proporcionou o aumento no 𝑘𝑔𝑎, sendo que para o conjunto de três bicos pulverizadores 

na vazão de líquido de 500 L h-1 foram obtidos os melhores resultados, isso devido ao menor 

diâmetro de gota produzido.  

Outro ponto a ser observado na Figura 31, foi que o comportamento dos resultados 

do 𝑘𝑔𝑎 na velocidades superficial dos gás de 0,05 m s-1, apresentaram um comportamento que 

não condiz com o esperado e pode ter sido causado pela instabilidade verificada no rotâmetro 

na menor vazão de SO2. 

O melhor resultado foi obtido para a condição de 3 bicos com velocidade superficial 

do gás de 0,17 m s-1 e vazão de líquido de 500 L h-1 e apresentou 𝑘𝑔𝑎 de 24,46 x 10-8 kmol s-1 
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m-3 Pa-1. Essa mesma condição também apresentou L/G de 12,37 L m-3 e eficiência de remoção 

de 89,36%. Esse resultado para o 𝑘𝑔𝑎  pode ser comparado a outros estudos disponíveis na 

literatura. A Tabela 15 mostra os maiores resultados para o 𝑘𝑔𝑎 de estudos em sistemas 

SO2/NaOH e sistemas similares. 

Tabela 15 - 𝒌𝒈𝒂 em torre de nebulização na literatura 

Trabalho Sistema 𝑘𝑔𝑎 [kmol s-1 m-3 Pa-1] (10-8) 

Presente SO2/NaOH 24,46 

Metha e Sharma (1970) SO2/NaOH 43,42 

Pinilla et al. (1984) SO2/NaOH 17,76 

Codolo e Bizzo (2013) SO2/NaOH 138,17 

Hixson e Scott (1935) SO2/Água 6,02 

Turpin et al. (2009) NH3/Água 2,80 

Javed, Mahmud e Purba (2006) NH3/HCl 149,03 

 

Isso mostra que o SO2 teve uma boa transferência da fase gasosa para fase líquida, 

sem precisar atingir L/G maiores do que 15 L m-3 e ainda assim produzir eficiência de remoção 

próximo a 90% e principalmente, que os resultados obtidos nesse estudo estão de acordo com 

os estudos disponíveis na literatura.  

5.3  Obtenção da melhor RNA 

Para produzir uma rede neural artificial que fosse capaz de predizer a eficiência de 

remoção do SO2 e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ com precisão, diversas estruturas contendo uma camada intermediária 

foram testadas. Essas estruturas apresentam 5 neurônios na camada de entrada e 2 neurônios na 

camada de saída.  

Foram avaliados os diferentes algoritmos de treinamento, funções de ativação e 

número de neurônios na camada intermediária na obtenção da melhor RNA. A parada no 

treinamento de cada rede ocorreu por meio da checagem na validação, na qual o treinamento 

foi encerrado após o MSE da validação ter atingido um valor mínimo e passou a aumentar de 

valor depois de 100 iterações. 

Primeiramente, foram escolhidas as melhores estruturas, se baseando nos menores 

valores de MSE obtidos nas etapas de treinamento, validação e teste. A Tabela 16 apresenta os 
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resultados das melhores estruturas para cada algoritmo de treinamento e combinações de função 

de transferência. Nessa tabela são mostrados os valores dos MSEs obtidos nas etapas de 

treinamento, validação e teste. Os R² e MPEs da etapa de simulação também aparecem nessa 

tabela, mas serão mais bem discutidos na Seção 5.4 adiante. 

Tabela 16 - Resultados das melhores estruturas obtidas 

Função de 

Transferência 
Estrutura 

MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 

R2 

Simulação 

MPE (%) 

Simulação 

trainscg 
    

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] 

na Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

tansig - purelin 5-12-2 11,56 4,91 10,51 0,9999 0,9678 4,69 10,75 

logsig - purelin 5-35-2 12,16 5,63 7,84 0,9999 0,9581 2,70 10,96 

logsig - tansig 5-35-2 11,85 8,46 9,26 0,9998 0,9321 6,49 12,77 

softmax - purelin 5-12-2 13,39 7,37 6,13 0,9998 0,9294 3,27 13,96 

trainlm         

tansig - purelin 5-25-2 6,33 2,79 3,15 0,9999 0,9987 2,05 2,26 

logsig - purelin 5-35-2 3,26 1,93 3,16 0,9999 0,9992 4,21 1,33 

logsig - tansig 5-20-2 4,38 5,90 3,79 0,9999 0,9920 1,74 5,82 

softmax - purelin 5-30-2 4,81 2,90 9,26 1,0000 0,9902 2,48 5,72 

trainbr         

tansig - purelin 5-9-2 10,34 7,76 7,89 0,9998 0,9792 4,50 8,39 

logsig - purelin 5-30-2 11,11 6,02 5,07 0,9999 0,9775 2,10 8,03 

logsig - tansig 5-8-2 11,75 5,52 4,47 0,9999 0,9653 4,38 8,11 

softmax - purelin 5-15-2 11,93 6,69 7,44 0,9999 0,9461 2,31 11,17 

trainrp         

tansig - purelin 5-11-2 16,74 8,69 7,56 0,9998 0,9382 3,02 12,99 

logsig - purelin 5-15-2 12,07 9,69 5,92 0,9998 0,9668 3,64 10,06 

logsig - tansig 5-10-2 9,14 10,11 8,96 0,9999 0,9250 3,45 12,50 

softmax - purelin 5-35-2 12,46 8,02 8,69 0,9998 0,9968 5,46 3,05 

 

Os resultados de todas as estruturas treinadas podem ser visualizados nas Tabelas 

C.1 a C.16 no Apêndice C. Lembrando que em testes prévios, mais camadas intermediárias não 

produziram mudanças significativas nos resultados, ou seja, somente uma camada intermediária 

foi utilizada nas estruturas obtidas. 

Na Tabela 16 é possível observar que os menores resultados de MSE foram obtidos 

com estruturas que possuíam pelo menos 8 neurônios na camada intermediária. Os valores de 

MSE apresentados pelas melhores estruturas variaram entre 1,93 a 16,74.  

Notou-se que as estruturas que continham poucos neurônios na camada 

intermediária, principalmente com 5 e 6 neurônios, produziram resultados mais elevados para 

os MSEs quando comparadas com estruturas que continham mais neurônios. Também foi 

observado que o aumento do número de neurônios na camada intermediária reduzia os valores 
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de MSE e a partir de 7 neurônios não houve mudanças significativas nesses valores. Esses fatos 

podem ser mais bem visualizados nas Tabelas C.1 a C.16 no Apêndice C.  

As estruturas produzidas pelo algoritmo de treinamento Resilient Backpropagation 

apresentaram os maiores valores de MSE, enquanto as estruturas treinadas pelo algoritmo de 

Levenberg-Marquardt os menores valores de MSE. Essa diferença de performance entre os 

algoritmos se deve ao fato de que cada um deles estima os pesos sinápticos e os bias por meio 

de diferentes equações matemáticas. 

A diferença de performance entre os algoritmos de treinamento também foi relatada 

em outros estudos disponíveis na literatura, como no estudo de Martins et al. (2020), Melo, 

Oliveira e Martins (2020), Ottaiano et al. (2021) e Valera, Codolo e Martins (2021). Por conta 

dessa diferença, é importante avaliar diversos algoritmos de treinamento para se obter a solução 

mais adequada para cada problema, ao se treinar RNAs. 

A RNA que produziu os melhores resultados para o MSE nas etapas de treinamento, 

validação e teste foi a obtida por meio do algoritmo de Levenberg-Marquardt (trainlm) e 

apresentou MSEs abaixo de 3,3. Essa rede continha 35 neurônios na camada intermediária, ou 

seja, sua estrutura era 5-35-2 e foram utilizadas as funções de transferência logarítmica 

sigmoidal (logsig) na camada intermediária e linear na camada de saída (purelin) em seu 

treinamento. A melhor RNA obtida será referida daqui para frente como RNA 1. 

5.4 Simulação das RNAs 

Após definida como a melhor rede, a RNA 1 foi submetida a uma última etapa de 

verificação para poder avaliar sua precisão na predição dos resultados de eficiência de remoção 

do SO2 e do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. Essa confirmação foi feita por meio de condições intermediárias dos dados 

experimentais e os resultados foram comparados com os experimentais. Isso provaria se de fato 

a RNA 1 foi a mais precisa de todas as redes obtidas. 

As Figuras 32, 33 e 34 apresentam os resultados da etapa de simulação para a 

eficiência de remoção do SO2, em função da velocidade superficial do gás (UG), para 1, 2 e 3 

bicos pulverizadores, respectivamente. Enquanto, as Figuras 35, 36 e 37 mostram os resultados 

para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ em função de UG, para 1, 2 e 3 bicos pulverizadores, respectivamente. Todas essas 

figuras incluem as devidas vazões de líquido (QL) utilizada em cada condição. 
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Figura 32 - Eficiência da RNA 1 e experimental em função de UG para Do 2,4 mm e 1 bico 
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Figura 33 - Eficiência da RNA 1 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 2 bicos 
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Figura 34 - Eficiência da RNA 1 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 3 bicos 
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Figura 35 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 1 e experimental em função de UG para Do 2,4 mm e 1 bico 
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Figura 36 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 1 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 2 bicos 
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Figura 37 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 1 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 3 bicos 
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Mesmo apresentando R² de 0,9999 e MPE de 4,21% para concentração de saída do 

SO2 e R² de 0,9992 e MPE de 1,33% para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, como foi mostrado na Tabela 16, a RNA 1 

não foi capaz de predizer com precisão o comportamento das curvas dos resultados 

experimentais. Esse fato ficou mais evidente para as condições de 3 bicos pulverizadores, uma 

vez que as condições de 1 e 2 bicos até chegaram a produzir resultados coerentes. 

Se observada a Figura 34 fica claro como os resultados produzidos pela RNA 1 

foram insatisfatórios, pois apresentou eficiências de remoção acima de 100%, que seriam 

resultados fora da realidade. Na Figura 37 é possível observar que essa rede produziu curvas 

com comportamentos decrescentes para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, enquanto o comportamento para os resultados 

experimentais para do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ são crescentes.  

Esse comportamento errôneo, produzido na predição dos resultados pela RNA 1, 

pode ter sido ocasionado pelo problema de sobre-ajuste, o qual faz com que a rede perca a 

capacidade de predizer resultados além daqueles que foram fornecidos em seu treinamento. A 

RNA perde sua capacidade preditiva, devido a estar viciada em seus dados de treinamento 

(HAYKIN, 1998). 

Para a RNA apresentar boa capacidade preditiva e produzir bons resultados, o 

problema de sobre-ajuste não pode ocorrer. Os dados fornecidos às redes para a etapa de 

simulação foram independentes dos dados de treinamento, validação e teste. Como foi 

explicado na seção 4.4, esses dados foram compostos por condições intermediárias aos 

produzidos no estudo experimental.  

Por conta da RNA 1 ter sido incapaz de predizer resultados de forma satisfatória, 

todas as redes obtidas anteriormente foram submetidas à etapa de simulação. Isso foi feito para 

garantir que a melhor rede fosse definida e que essa rede também possuísse a maior capacidade 

de generalização dos resultados. 

A etapa de simulação foi muito importante para verificar se os resultados fornecidos 

nas etapas de treinamento, validação e teste seriam suficientes para definir a melhor rede, como 

é usualmente feito na literatura.  

Estudos como o de Melo, Oliveira e Martins (2020), Ottaiano et al. (2021) e Valera, 

Codolo e Martins (2021) mostraram que realizar essa última etapa de verificação, utilizando 

uma grande quantidade de observações diferentes das fornecidas as outras etapas, é de extrema 

importância para se obter um modelo mais confiável na predição de resultados. Normalmente, 
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os estudos disponíveis na literatura não realizam essa etapa de simulação para verificar a 

precisão das RNAs. 

A Tabela 17 apresenta os resultados de MSE das etapas de treinamento, validação 

e teste, R² e MPE da etapa de simulação, das estruturas que produziram as melhores simulações 

dos resultados de eficiência de remoção do SO2 e de 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅.  

Tabela 17 - Resultados das estruturas com melhores simulações 

Função de 

Transferência 
Estrutura 

MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 

R2 

Simulação 

MPE (%) 

Simulação 

trainscg 
    

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] 

na Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

tansig - purelin 5-12-2 11,56 4,91 10,51 0,9999 0,9678 4,69 10,75 

logsig - purelin 5-25-2 11,21 11,73 11,22 0,9999 0,9704 3,62 9,72 

logsig - tansig 5-8-2 13,84 19,06 8,23 0,9998 0,9789 3,97 7,48 

softmax - purelin 5-9-2 13,62 27,38 18,24 0,9997 0,9679 3,78 8,61 

trainlm         

tansig - purelin 5-9-2 10,16 10,36 9,84 0,9999 0,9620 1,89 9,63 

logsig - tansig 5-35-2 5,43 4,81 5,81 0,9999 0,9897 2,50 5,38 

softmax - purelin 5-30-2 4,81 2,90 9,26 1,0000 0,9902 2,48 5,72 

trainbr         

tansig - purelin 5-7-2 11,58 13,34 15,72 0,9999 0,9837 4,52 6,27 

logsig - purelin 5-15-2 8,78 16,86 11,32 0,9999 0,9790 1,92 6,71 

logsig - tansig 5-12-2 9,35 4,46 8,04 0,9999 0,9819 2,94 7,51 

softmax - purelin 5-9-2 9,97 6,71 11,86 0,9998 0,9699 3,89 8,57 

trainrp         

tansig - purelin 5-12-2 15,56 7,77 17,54 0,9999 0,9730 3,85 7,53 

logsig - purelin 5-20-2 11,03 14,04 8,95 0,9998 0,9722 3,30 9,61 

logsig - tansig 5-12-2 10,33 13,02 14,96 0,9998 0,9862 4,60 6,44 

softmax-purelin 5-10-2 11,94 21,82 16,70 0,9997 0,9820 2,76 6,79 

 

Na Tabela 17 não foi incluído o resultado da estrutura treinada pelo algoritmo de 

Levenberg-Marquardt (trainlm) com a função de transferência logarítmica sigmoidal (logsig) 

na camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. Isso ocorreu devido a essa 

combinação de algoritmo de treinamento e funções de transferência não terem conseguido 

atingir uma precisão adequada nos resultados. Essa combinação produziu resultados muito 

inferiores ou semelhantes aos apresentados nas Figuras 32 a 37. 

Os resultados de MSE para as etapas de treinamento, validação e teste das estruturas 

com as melhores simulações, na Tabela 17, produziram valores maiores se comparados aos 

resultados das estruturas da Tabela 16. Esse aumento nos valores de MSE, pode ter sido 

ocasionado devido a essas RNAs precisarem comportar pontos ruidosos, gerados, 
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principalmente, nas condições de UG de 0,05 m s-1, já mencionados no estudo experimental 

como as condições que apresentaram os maiores erros experimentais. 

O estudo de Liu et al. (2019) produziu uma RNA de estrutura 4-15-25-25-1 que 

apresentou R² de 0,9896 e 0,9877 nas etapas de treinamento e validação, respectivamente. 

Danzomo, Salami e Khan (2015) obtiveram uma RNA de estrutura 1-10-1, treinada pelo 

algoritmo de Levenberg-Marquardt com regularização Bayesiana com R² de 0,8999. A rede 

desenvolvida por Yetilmezsoy e Saral (2007), com estrutura 5-11-1, treinada pelo algoritmo de 

Levenberg-Marquardt, produziu R² de 0,99.  

A RNA proposta no estudo de Valera, Codolo e Martins (2021), produziu R² de 

0,99 e erros de 8,44% para os resultados de concentração de saída do SO2 e 4,53% para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. 

Esses resultados, encontrados em outros estudos, mostram que os resultados apresentados na 

Tabela 17 estão coerentes com aquilo que está presente na literatura. 

A rede neural que apresentou o melhor resultado na etapa de simulação, nesse 

trabalho, foi a de estrutura 5-10-2, treinada pelo algoritmo Resilient Backpropagation (trainrp) 

com as funções de transferência softmax (softmax) na camada intermediária e linear (purelin) 

na camada de saída. Essa rede será referenciada como RNA 2 a partir desse momento.  

A RNA 2 produziu resultados de R² de 0,9997 e MPE de 2,76% para concentração 

de saída do SO2 e R² de 0,9820 e MPE de 6,79% para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. Comparados a RNA 1, esses 

resultados, em termos de valores, foram melhores para concentração de saída do SO2, mas 

inferiores para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. 

As Figuras 38, 39 e 40 apresentam os gráficos dos valores preditos pela RNA 2 em 

função dos valores experimentais de cada variável de saída, para as etapas de treinamento, 

validação e teste, respectivamente. A partir dessas figuras é possível visualizar o desempenho 

da RNA 2. 
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Figura 38 - Resultados da etapa de treino da RNA 2 para o 𝒌𝒈𝒂 e eficiência de remoção do SO2 
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Figura 39 - Resultados da etapa de validação da RNA 2 para o 𝒌𝒈𝒂 e eficiência de remoção do SO2 
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Figura 40 - Resultados da etapa de teste da RNA 2 para o 𝒌𝒈𝒂 e eficiência de remoção do SO2 
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Ao observar as Figuras 38, 39 e 40 foi possível notar a proximidade entre os 

resultados produzidos pela RNA 2 e os resultados experimentais. Alguns resultados gerados 

pela rede ficaram relativamente diferentes dos experimentais, principalmente para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, nas 

condições de UG de 0,05 m s-1. Essa diferença foi ocasionada pela imprecisão na obtenção da 

concentração de saída do SO2, causada pela grande oscilação na alimentação do SO2 na linha 

de gás para essas condições de UG. Esses pontos ruidosos podem ser mais bem visualizados nas 

figuras que serão apresentadas adiante. 

A RNA 2 produziu MSE de 11,94 na etapa de treinamento, 21,82 na etapa de 

validação e 16,70 na etapa de teste. Se comparados aos resultados da RNA 1, que apresentou 

MSE de 3,26 no treinamento, 1,93 na validação e 3,16 no teste, os resultados de MSE da RNA 

2 são muito maiores. Entretanto, a etapa de simulação mostrou que a capacidade de 

generalização da RNA 1 era limitada às condições de 1 e 2 bicos pulverizadores.  

A diferença de resultados observados entre a RNA 1 e a RNA 2 ocorreu por conta 

do problema de sobre-ajuste, presenciado na RNA 1. Isso mostra que somente as etapas de 

treinamento, validação e teste não são suficientes para definir a escolha da melhor rede neural 

da forma mais confiável possível. 
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Os resultados de eficiência de remoção do SO2 e do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ produzidos pela RNA 2 na 

etapa de simulação foram comparados aos resultados experimentais. Os resultados do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

produzidos por essa rede também foram comparados à correlação geral (Equação 54) proposta 

no estudo de Codolo e Bizzo (2013), por meio de regressão múltipla não-linear. Essas 

comparações foram feitas para poder avaliar a capacidade de generalização da RNA 2. 

As Figuras 41, 42 e 43 apresentam os resultados de eficiência de remoção do SO2 

em função de UG obtidos pela RNA 2 e os resultados experimentais, para as condições de 1, 2 

e 3 bicos pulverizadores, respectivamente. Nessas figuras estão presentes as vazões de líquido 

utilizadas em cada condição de bicos. 

Figura 41 - Eficiência da RNA 2 e experimental em função de UG para Do 2,4 mm e 1 bico 
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Figura 42 - Eficiência da RNA 2 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 2 bicos 
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Figura 43 - Eficiência da RNA 2 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 3 bicos 
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Observando os resultados de eficiência de remoção produzidos pela RNA 2, nas 

Figuras 41, 42 e 43, se notou que as curvas obtidas tiveram um comportamento muito próximo 

dos resultados experimentais, o que foi bem diferente do produzido pela RNA 1 (Figuras 32, 

33 e 34), principalmente, para as condições de 3 bicos pulverizadores. 

As Figuras 44, 45 e 46 mostram os resultados do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ produzidos pela RNA 2, os 

obtidos pela correlação geral no estudo de Codolo e Bizzo (2013) e os resultados experimentais, 

todos em função de UG. A Figura 44 apresenta esses resultados para a condição de 1 bico 

pulverizador a Figura 45 para 2 bicos e a Figura 46 para 3 bicos. Todas essas figuras apresentam 

as respectivas UL utilizadas. 

Figura 44 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 2, Eq. 54 e experimental em função de UG para Do 2,4 mm e 1 bico 
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Figura 45 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 2, Eq. 54 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 2 bicos 
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Figura 46 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 2, Eq. 54 e experimental em função de UG para Do 1,6 mm e 3 bicos 
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Se notou por meio das Figuras 44, 45 e 46 que a RNA 2 conseguiu reproduzir o 

comportamento dos resultados experimentais para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ de forma mais fiel que a RNA 1. A 

RNA 2 também produziu um comportamento melhor dos resultados experimentais do que a 

correlação proposta por regressão múltipla não-linear do estudo de Codolo e Bizzo (2013).  

A correlação (Equação 54) apresentou um perfil mais linear dos resultados 

experimentais. Esse maior desvio, comparado a RNA 2, pode ter ocorrido devido as diferentes 

faixas de condições experimentais e bicos pulverizadores utilizados no estudo de Codolo e 

Bizzo (2013).  

Os desvios entre os resultados da RNA 2 e os experimentais, observados nas Figuras 

44, 45 e 46, ocorreram em sua maioria em pontos, nos quais os dados experimentais, tiveram 

maior erro no estudo experimental da remoção do SO2. Isso pode ser observado, principalmente, 

nos pontos de UG 0,05 m s-1, que estão fora da tendência das curvas. 

A Figura 47 apresenta os resultados da eficiência de remoção do SO2 das 40 

condições experimentais utilizadas nesse estudo, preditos pela RNA 2, em comparação aos 

resultados experimentais. Enquanto, a Figura 48 mostra os resultados do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ preditos pela RNA 

2 e pela Equação 54, das mesmas 40 condições, em comparação aos resultados experimentais. 

Figura 47 - Eficiência de remoção da RNA 2 em comparação a experimental para todas as condições 
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Figura 48 - 𝒌𝒈𝒂 da RNA 2 e Eq.54 em comparação ao 𝒌𝒈𝒂̅̅ ̅̅ ̅ experimental para todas as condições 

0 5 10 15 20 25 30

0

5

10

15

20

25

30
 RNA 2

 Eq. 54

k g
a

 d
a 

R
N

A
 2

 /
 E

q
. 
5
4
 (

k
m

o
l 

s-1
 m

-3
 P

a-1
) 

(1
0

-8
)

kga experimental (kmol s-1 m-3 Pa-1) (10-8)
 

Nas Figuras 47 e 48 fica claro quão próximo ficaram os resultados das 40 condições 

experimentais produzidos pela RNA 2, ainda mais em comparação com os resultados da 

Equação 54, o que mostrou a superioridade da rede na predição de resultados. Esses resultados 

muito positivos obtidos pela RNA 2, mostram sua grande capacidade de predição. 

Comparada as outras redes, tanto da Tabela 16 quanto da 17, a RNA 2 não 

apresentou os menores resultados de MSE para as etapas de treinamento, validação e teste e os 

resultados de R² e MPE da etapa de simulação também não foram muito diferentes das outras 

redes. Contudo, a RNA 2 foi a rede que melhor reproduziu o comportamento geral das curvas 

dos resultados experimentais na etapa de simulação, como pode ser observado nas Figuras 41 

a 48. Portanto, a RNA 2 foi definida como a melhor rede para predizer os resultados de 

eficiência e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ na torre de nebulização para remoção de SO2. 

Para avaliar se os dados de treinamento tiveram influência na capacidade de 

generalização da melhor rede, a RNA 2 foi submetida ao esquema de validação cruzada de 3 

conjuntos. A Tabela 18 apresenta os MSEs das etapas de treinamento, validação e teste, os R² 

e MPEs da etapa de simulação, assim como as médias e os desvios padrões da validação 

cruzada. 
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Tabela 18 - Resultados da validação cruzada da RNA 2 

RNA 2 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 

R2 

Simulação 

MPE (%) 

Simulação 

Conjunto 
   [SO2] na Saída 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ [SO2] na Saída 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

Principal 11,94 21,82 16,70 0,9997 0,9820 2,76 6,79 

Combinação 1 10,27 26,17 16,11 0,9997 0,9515 2,93 9,19 

Combinação 2 6,91 22,21 22,30 0,9999 0,9702 3,22 8,03 

Média 9,71 23,40 18,37 0,9998 0,9679 2,97 8,00 

Desvio Padrão 2,56 2,40 3,42 0,0001 0,0154 0,23 1,20 

 

Os resultados da Tabela 18 mostraram que não houve variações significativas nos 

resultados produzidos pela RNA 2 na validação cruzada, principalmente para os MPEs da etapa 

de simulação, que apresentaram valores médios de 2,97 com desvio padrão de 0,23 para 

concentração de saída do SO2 e de 8,00 com desvio padrão de 1,20 para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. Esses resultados 

confirmam que o treinamento da RNA 2 foi independente dos dados de treinamento e que sua 

eficiência na predição dos resultados permaneceu a mesma. 

Uma análise de erros relativos foi realizada para verificar mais detalhadamente o 

desempenho da simulação da melhor rede obtida. A Tabela 19 apresenta a distribuição de erros 

relativos da RNA 2 e da Equação 54, comparadas aos resultados experimentais. 

Tabela 19 – Distribuição de erros relativos da RNA 2 e Equação 54 

Erro Percentual RNA 2 Eq. 54 

Quantidade 
[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

<1 22 5 0 

<2 28 9 0 

<5 34 20 2 

<10 37 31 7 

>10 3 9 33 

 

A Tabela 19 mostra que a RNA 2 conseguiu predizer 92,5 % dos resultados de 

concentração de saída do SO2 com erros relativos menores que 10%. Para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, a RNA 2 

obteve 77,5 % dos erros relativos abaixo de 10%. Em contrapartida, a Equação 54 só produziu 

17,5% do seus resultados de 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ com erros relativos abaixo de 10%. Por meio desses se pode 

confirmar a superioridade da RNA 2 na predição de resultados, em comparação com a 

correlação proposta por regressão múltipla não-linear. 
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A rede neural produzida por Liu et al. (2019), apresentou erros de ±15% para o 

coeficiente global de transferência de massa da fase líquida na absorção de ozônio em RPB. A 

rede para remoção simultânea de H2S e CO2 em RPB no estudo de Zhan et al. (2020), produziu 

erros de ±10% para as eficiências de remoção dos poluentes e coeficientes volumétricos de 

transferência de massa. O mesmo ocorreu no estudo de Wu et al. (2017), que obtiveram erros 

em torno de ±10% para os resultados do coeficiente volumétrico de transferência de massa da 

fase gasosa, na absorção de CO2 em RPB. 

Meesattham et al. (2019) produziram erros menores que 5% em sua rede para 

predição de resultados de solubilidade de equilíbrio e coeficiente de transferência de massa na 

absorção de CO2. A rede obtida por Mariani et al. (2020) atingiu erros de ±10% para o 

coeficiente de difusão da fase líquida em misturas binárias. 

Fu et al. (2013) obtiveram com sua RNA erros abaixo de 10% para o coeficiente 

global de transferência de massa da fase gasosa em coluna de recheio para absorção de CO2. 

Por fim, a rede produzida pelo estudo de Guo et al. (2019) apresentou erros em torno de ±10% 

para a eficiência de remoção do SO2, em um sistema de FGD úmido.  

Os resultados produzidos por esses estudos mostram que os resultados atingidos 

pela RNA 2, que foi considerada a melhor rede obtida nesse estudo, estão de acordo com o 

existe de mais recente na literatura. 

Realizando uma análise mais aprofundada para confirmar em quais pontos 

ocorreram os maiores erros relativos da RNA 2, as Figuras 49 e 50 foram construídas. A Figura 

49 apresenta os erros relativos dos resultados de concentração de saída do SO2 da RNA 2 em 

função de UG e a Figura 50 os erros relativos para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ em função de UG da RNA 2 e da 

Equação 54. 
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Figura 49 - Erro percentual da concentração de saída do SO2 da RNA 2 em função de UG 
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Figura 50 - Erro percentual do 𝒌𝒈𝒂 da RNA 2 e Eq.54 em função de UG 
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Na Figura 50, se notou, novamente, a superioridade da RNA 2 em relação à 

Equação 54, uma vez que a melhor rede produziu a maior parte de seus erros para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ abaixo 

de 10%, enquanto para a Equação 54, a maior parte dos erros permaneceram entre 10 a 50%. 

Nas Figuras 49 e 50 é possível observar que a maior parte dos erros que foram acima 

de 10%, tanto para os resultados de concentração de saída do SO2 quanto para os do 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, 

ocorreram na condição de UG 0,05 m s-1. Esses resultados confirmam que esses pontos com 

maior ruído estão associados aos erros ocorridos no estudo experimental.  

Contudo, foi observado por meio de todos os resultados e das curvas obtidas pela 

RNA 2 que essa rede, de certa forma, conseguiu predizer resultados de forma tão satisfatória 

que pode contornar os erros experimentais ocorridos no estudo de remoção do SO2 via torre de 

nebulização. 

Segundo Haykin (1998), as redes neurais artificias têm características bastante 

importantes; uma delas é a capacidade de aprender por meio de exemplos fornecidos a elas e a 

outra é a de gerar resultados tão precisos, capazes de contornar pontos experimentais com ruído. 

Por fim, apesar das redes neurais artificiais serem baseadas no conceito de 

aprendizagem do cérebro humano, as RNAs consistem em equações matemáticas (OTTAIANO 

et al., 2021). A equação produzida pela RNA 2, para calcular a saída k é dada pela Equação 58. 

𝑦𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑘 =   𝑔 (∑ 𝑤𝑗,𝑘 𝑓 (∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥 𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑖 + 𝑏𝑗

5

𝑖=1

)

𝑗

+ 𝑏𝑘

10

𝑘=1

)

𝑘

                                                       (58) 

na qual, 𝑦𝑛𝑜𝑟𝑚,𝑘 representa a saída k, 𝑓 a função de transferência softmax para a camada 

intermediária e 𝑔 a função de transferência purelin (linear) para a camada de saída.  

Para a utilização da equação da RNA não é necessário nem um tipo de método 

numérico ou forma de processo de iteração. Uma planilha eletrônica é a forma mais simples 

para se utilizar a equação da rede neural. Para a construção dessa planilha é necessário a 

utilização dos pesos sinápticos e dos bias armazenados no treinamento da RNA.  

As Tabelas 20 e 21 apresentam os pesos (w) e os bias (b) da RNA 2, para a camada 

intermediária e para camada de saída, respectivamente. 
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Tabela 20 – Pesos sinápticos da RNA 2 na camada intermediária 

Pesos Sinápticos (w) Bias (b) 

-1,5076 -0,4766 0,4480 -1,5851 1,1974 -0,0564 

-0,3994 -1,7269 1,5183 0,5971 0,7668 0,8766 

-1,1973 1,6711 1,7883 1,1968 -0,0507 -1,5839 

0,3057 0,4359 -1,5007 0,9707 -0,2943 0,6254 

0,0256 -0,2918 0,1641 -1,7433 -0,9780 0,5254 

-1,4607 1,4874 -1,3014 -0,2126 0,4244 -2,0354 

-1,9745 -0,0836 1,0164 0,3639 -0,3707 -0,1153 

-0,9092 0,1159 -1,8408 -0,1082 1,1034 -0,7262 

0,0038 -0,6014 3,5811 1,1111 0,3379 -0,6762 

-0,0719 0,0058 1,8560 -3,8129 -1,9008 0,7211 

 

Tabela 21 – Pesos sinápticos da RNA 2 na camada de saída 

Pesos Sinápticos (w) Bias (b) 

-0,8156 -0,2305 0,1335 1,4237 -0,9845 0,0045 -0,9108 1,5221 -2,0255 -0,9064 -0,0996 

-0,8765 -0,4978 -0,5901 -1,2505 -2,3268 -1,6561 0,5768 -1,4313 3,7336 -0,1839 0,3150 

 

A planilha, pronta para uso, contendo a equação da RNA 2, se encontra no Arquivo 

Suplementar. Nessa planilha, novamente, podem ser encontrados os valores dos pesos 

sinápticos e dos bias da RNA 2, obtidos em seu treinamento. 

As redes neurais artificiais se mostraram uma excelente alternativa para predizer 

parâmetros importantes, como a eficiência de remoção e o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅, no processo de remoção do SO2 

via torre de nebulização, uma vez que os modelos matemáticos usualmente encontrados na 

literatura não conseguem realizar essa tarefa de forma precisa.  

O objetivo desse estudo foi produzir uma RNA capaz de predizer com precisão 

resultados de eficiência de remoção e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ em uma torre de nebulização para remoção de SO2. 

Os resultados obtidos por meio das RNAs se mostraram muito promissores, principalmente, 

pelo fato de que a obtenção de dados experimentais, em grande escala, não é simples.  

Os resultados também foram muito satisfatórios, devido à alta precisão na predição 

que a melhor rede produziu na predição de parâmetros tão importantes para o processo de 

remoção do SO2 via torre de nebulização, uma vez que a quantidade de métodos capazes de 

atingirem essa precisão para esse processo, são muito pequenos. 
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Outra observação bastante relevante levantada nesse estudo, foi que somente as 

etapas de treinamento, validação e teste podem não produzir resultados confiáveis o suficiente 

para se definir uma melhor rede neural para determinado problema, e que é necessário realizar 

uma quarta etapa de simulação para se obter a melhor rede. 

Por fim, a melhor rede obtida nesse estudo pode ser utilizada para simular condições 

experimentais similares em torres de nebulização para remoção de SO2 e o método utilizado 

para se produzir essa RNA pode ser utilizado na predição de mais variáveis importantes, em 

trabalhos futuros, envolvendo torres de nebulização ou outros equipamentos para remoção de 

poluentes atmosféricos.   
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

No estudo experimental realizado nesse trabalho foi apresentado a capacidade da 

torre de nebulização para remover SO2. O equipamento construído nesse estudo, atingiu o maior 

resultado para a eficiência de remoção do SO2, com valor de 99,47%, na condição de 3 bicos 

pulverizadores, cada um com diâmetro de orifício de 1,6 mm, na velocidade superficial do gás 

de 0,05 m s-1 e vazão de líquido de 500 L h-1.  

Para atingir a melhor condição de eficiência de remoção, foi necessário utilizar a 

maior vazão de líquido. Entretanto, para as vazões de líquido mais elevadas, não houve 

mudanças significativas na eficiência de remoção. Esse o aumento da vazão de líquido levou a 

maiores relações L/G e exigiu um maior consumo de solução, sem produzir resultados que 

justificassem o elevado consumo de água. 

Foi possível observar nos experimentos a importância que a vazão de líquido exerce 

no processo de absorção do SO2, pois essa variável está diretamente relacionada a área 

interfacial disponível para transferência de massa. Seu aumento produz uma maior pressão de 

pulverização nos bicos, que por consequência, geram gotas menores, criando uma maior área 

interfacial. Isso é mais evidente em bicos com menor diâmetro de orifício, pois a pressão de 

pulverização nesses bicos é maior. 

A maior área interfacial gerada por elevadas vazões de líquido, contribui com o 

aumento do coeficiente de transferência de massa. Combinada as maiores velocidades 

superficiais do gás, essas duas variáveis podem produzir os maiores coeficientes, devido ao 

maior tempo de residência das gotas de menor diâmetro no interior da torre, causado pelo 

arrasto dessas gotas na corrente de gás. 

O 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ produziu seu melhor resultado, com valor de 24,46 x 10-8 kmol s-1 m-3 Pa-1, 

na condição de 3 bicos pulverizadores, cada um com diâmetro de orifício de 1,6 mm, na 

velocidade superficial do gás de 0,17 m s-1 e vazão de líquido de 500 L h-1.  

Para as diferentes configurações de número de bicos pulverizadores, não se notou 

grandes variações nos resultados. Ao se utilizar mais bicos, o volume interno da torre de 

nebulização é melhor preenchido por gotas. Contudo, a condição de três bicos se mostrou um 

pouco inferior às outras duas, isso revelou o grande impacto que a coalescência das gotas e a 

formação do filme de líquido tem na redução da área interfacial para transferência de massa. 
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Na produção de um melhor modelo matemático, que pudesse predizer com maior 

precisão e de forma mais generalizada, os resultados de eficiência de remoção e 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ na torre 

de nebulização para remoção de SO2, foi utilizado a modelagem por meio de redes neurais 

artificiais.  

A melhor rede obtida foi treinada pelo algoritmo Resilient Backpropagation, com 

as funções de transferência softmax na camada intermediária e linear na camada de saída, sua 

estrutura foi composta por uma camada intermediaria contendo 10 neurônios. A melhor 

estrutura obtida nesse estudo foi denominada RNA 2. 

Na obtenção da RNA 2 foi necessária uma última etapa de simulação, uma vez que 

os somente os resultados produzidos nas etapas de treinamento, validação e teste não se 

mostraram totalmente confiáveis.  

A RNA 2 apresentou MSE de 11,94 na etapa de treinamento, 21,28 na etapa de 

validação e 16,70 na etapa de teste. Na etapa de simulação, a RNA 2 apresentou R² de 0,9997 

para a concentração de saída do SO2 e 0,9820 para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ e MPE de 2,76% para a concentração 

de saída do SO2 e 6,79% para o 𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅. Quando comparada aos resultados experimentais, a maior 

parte dos erros produzidos pela RNA 2, permaneceu abaixo de 10%. 

Esse trabalho conseguiu produzir uma quantidade considerável de dados 

experimentais para o processo de remoção do SO2 via torre de nebulização. O estudo 

experimental demonstrou a importância da influência das diversas variáveis que envolvem o 

processo de absorção e que é possível atingir elevadas eficiências de remoção sem precisar de 

colunas tão altas e com menor consumo de solução.  

Por fim, a modelagem de parâmetros importantes, nos processos de remoção de 

poluentes atmosféricos via torre de nebulização, por meio de redes neurais artificiais se mostrou 

bastante promissora, uma vez que os modelos usualmente encontrados na literatura não são 

capazes de atingir altas precisões na predição dessas variáveis. A modelagem por RNAs 

também pode auxiliar na difícil tarefa de se obter dados experimentais em grande escala. 
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Sugestões para trabalhos futuros: 

• Avaliação da distribuição e da variação do diâmetro das gotas ao longo da 

coluna; 

• Avaliação da coalescência e quebra das gotas ao longo da coluna; 

• Avaliação da interação entre os jatos produzidos pelos bicos pulverizadores; 

• Avaliação da remoção simultânea de diversos gases poluentes na torre de 

nebulização; 

• Produção de modelos matemáticos para remoção de diversos outros gases 

poluentes por meio de redes neurais artificiais; 

• Utilização das redes neurais artificiais para propor modelos de 

dimensionamento para torres de nebulização; 
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APÊNDICE A - RESULTADOS DA ABSORÇÃO DO SO2 

As Tabelas A.1, A.2 e A.3 apresentam os resultados da absorção do SO2 na torre de 

nebulização para a condição de 1 bico pulverizador. A Tabela A.1 mostra os resultados das 

concentrações de entrada, enquanto as Tabelas A.2 e A.3 os resultados das concentrações de 

saída para as vazões de líquido de 200 L/h e 300 L/h, respectivamente. Essas tabelas também 

mostram as médias dos resultados e os desvios padrões. 

 

Tabela A.1 – Concentrações de entrada para 1 bico (Do 2,4 mm) 

QG 

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Entrada [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 960 942 919 896 868 916,76 32,72 

19,02 1058 1054 1050 1046 1042 1050,12 5,46 

26,16 956 956 952 952 949 952,87 2,48 

33,29 1009 1001 1009 1004 1004 1005,26 3,49 

40,42 971 971 976 976 979 974,68 3,11 

 

Tabela A.2 – Concentrações de saída para 1 bico (Do 2,4 mm) com vazão de líquido de 200 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 92 74 51 42 42 60,01 20,01 

19,02 363 359 359 355 351 357,50 3,94 

26,16 438 438 435 428 428 433,30 4,50 

33,29 500 500 497 494 494 497,40 2,60 

40,42 539 539 536 528 528 533,95 4,75 

 

Tabela A.3 – Concentrações de saída para 1 bico (Do 2,4 mm) com vazão de líquido de 300 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 14 9 9 9 9 10,16 1,85 

19,02 185 185 181 181 178 182,23 2,89 

26,16 226 226 226 226 222 224,95 1,33 

33,29 271 271 271 271 268 269,93 1,16 

40,42 313 313 313 311 311 312,29 1,27 
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As Tabelas A.4, A.5 e A.6 apresentam os resultados da absorção do SO2 na torre de 

nebulização para a condição de 2 bicos pulverizadores. A Tabela A.4 mostra os resultados das 

concentrações de entrada, enquanto as Tabelas A.5 e A.6 os resultados das concentrações de 

saída para as vazões de líquido de 200 L/h e 300 L/h, respectivamente. Essas tabelas também 

mostram as médias dos resultados e os desvios padrões. 

 

Tabela A.4 – Concentrações de entrada para 2 bicos (Do 1,6 mm) 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Entrada [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 914 909 900 891 886 900,14 10,53 

19,02 1023 1031 1035 1035 1039 1032,36 5,24 

26,16 1009 1009 1005 1009 1009 1007,95 1,33 

33,29 1024 1027 1027 1030 1024 1026,21 2,18 

40,42 961 968 971 974 974 969,51 4,80 

 

Tabela A.5 – Concentrações de saída para 2 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 200 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 106 83 74 60 51 74,78 19,23 

19,02 355 351 344 336 328 342,83 9,89 

26,16 431 428 431 438 431 431,98 3,25 

33,29 492 489 489 489 489 489,25 1,16 

40,42 505 500 497 497 500 499,77 2,84 

 

Tabela A.6 – Concentrações de saída para 2 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 300 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 14 14 14 14 14 14,00 0,00 

19,02 162 162 158 158 158 159,83 1,89 

26,16 219 216 212 209 209 213,00 3,87 

33,29 273 268 268 268 265 268,19 2,85 

40,42 293 290 290 287 287 289,51 1,94 
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As Tabelas A.7, A.8, A.9, A.10 e A.11 apresentam os resultados da absorção do 

SO2 na torre de nebulização para a condição de 3 bicos pulverizadores. A Tabela A.7 mostra os 

resultados das concentrações de entrada, enquanto as Tabelas A.8, A.9, A.10 e A.11 os 

resultados das concentrações de saída para as vazões de líquido de 200 L/h, 300 L/h, 400 L/h e 

500 L/h, respectivamente. Essas tabelas também mostram as médias dos resultados e os desvios 

padrões. 

 

Tabela A.7 – Concentrações de entrada para 3 bicos (Do 1,6 mm) 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Entrada [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 886 872 863 859 845 865,06 13,88 

19,02 1058 1054 1054 1054 1054 1054,75 1,54 

26,16 909 906 909 912 912 909,74 2,48 

33,29 983 980 977 977 972 977,92 3,86 

40,42 953 948 943 943 937 944,65 5,28 

 

Tabela A.8 – Concentrações de saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 200 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 97 78 69 60 51 71,09 15,88 

19,02 402 398 398 394 390 396,11 3,94 

26,16 411 411 408 408 401 408,09 3,63 

33,29 474 468 462 457 451 462,49 8,23 

40,42 513 515 513 510 513 512,72 1,64 

 

Tabela A.9 – Concentrações de saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 300 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 14 14 14 14 9 12,93 1,85 

19,02 220 220 216 216 212 216,97 2,89 

26,16 229 229 226 226 226 226,94 1,63 

33,29 332 326 326 326 326 326,94 2,33 

40,42 339 339 339 337 334 337,67 2,07 
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Tabela A.10 – Concentrações de saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 400 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 5 5 5 5 5 5,00 0,00 

19,02 100 97 97 97 93 96,52 2,44 

26,16 103 100 100 103 103 101,52 1,63 

33,29 172 172 172 169 169 170,45 1,42 

40,42 197 194 192 192 192 193,18 2,07 

 

Tabela A.11 – Concentrações de saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 500 L/h 

QG  

[m³/h] 

Concentração de SO2 na Saída [ppm] Média 

[ppm] 

Desvio padrão 

[ppm] 1 2 3 4 5 

11,89 5 5 5 5 5 5,00 0,00 

19,02 46 42 42 42 39 42,47 2,44 

26,16 56 56 53 53 53 54,41 1,63 

33,29 79 79 76 76 76 76,79 1,42 

40,42 101 101 101 98 101 100,47 1,04 
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APÊNDICE B - MEDIÇÕES DO TERMO ANEMÔMETRO TESTO 405I 

As Tabela B.1, B.2 e B.3 apresentam as medições realizadas pelo termo 

anemômetro TESTO 405i na condição de 1 bico pulverizador. A Tabela B.1 mostra as medições 

feitas para a entrada. As Tabelas B.2 e B.3 para a saída para as vazões de líquido de 200 L/h e 

300 L/h, respectivamente. Todas as tabelas apresentadas nessa seção apresentam as medições 

da velocidade do ar no tubo [m/s], vazão do ar no tubo [m³/h] e a temperatura do ar [K], 

lembrando que a tubulação de ar possuiu diâmetro de 1,5 polegadas. 

Tabela B.1 – Medições na entrada para 1 bico (Do 2,4 mm) 

Entrada 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,85 11,70 304,55 

4,74 19,50 310,75 

6,47 26,60 313,75 

8,17 33,50 314,85 

9,95 40,80 315,25 

 

Tabela B.2 – Medições na saída para 1 bico (Do 2,4 mm) com vazão de líquido de 200 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,85 11,70 306,55 

4,69 19,30 311,75 

6,46 26,50 314,15 

8,11 33,30 314,75 

9,98 41,00 315,25 
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Tabela B.3 – Medições na saída para 1 bico (Do 2,4 mm) com vazão de líquido de 300 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,86 11,70 308,25 

4,70 19,30 312,35 

6,47 26,50 314,25 

8,07 33,10 314,75 

9,97 40,90 315,25 

 

As Tabela B.4, B.5 e B.6 apresentam as medições realizadas pelo termo 

anemômetro TESTO 405i na condição de 2 bicos pulverizadores. A Tabela B.4 mostra as 

medições feitas para a entrada. As Tabelas B.5 e B.6 para a saída para as vazões de líquido de 

200 L/h e 300 L/h, respectivamente. 

Tabela B.4 – Medições na entrada para 2 bicos (Do 1,6 mm) 

Entrada 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,87 11,80 304,15 

4,71 19,30 310,55 

6,35 26,10 313,05 

8,15 33,40 313,65 

9,92 40,70 313,65 

 

Tabela B.5 – Medições na saída para 2 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 200 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,86 11,80 306,45 

4,66 19,10 311,35 

6,37 26,10 313,25 

8,08 33,20 313,25 

9,86 40,50 313,45 
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Tabela B.6 – Medições na saída para 2 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 300 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,88 11,80 307,95 

4,67 19,20 311,75 

6,34 26,00 313,35 

8,04 33,00 313,15 

9,82 40,30 313,35 

 

As Tabela B.7, B.8, B.9, B.10 e B.11 apresentam as medições realizadas pelo termo 

anemômetro TESTO 405i na condição de 3 bicos pulverizadores. A Tabela B.7 mostra as 

medições feitas para a entrada. As Tabelas B.8, B.9, B.10 e B.11 para a saída para as vazões de 

líquido de 200 L/h, 300 L/h, 400 L/h e 500 L/h, respectivamente. 

Tabela B.7 – Medições na entrada para 3 bicos (Do 1,6 mm) 

Entrada 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,68 11,00 300,05 

4,63 19,00 309,25 

6,56 26,90 313,65 

8,18 33,60 314,75 

9,50 39,00 310,45 

 

Tabela B.8 – Medições na saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 200 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,95 12,10 303,25 

4,63 19,00 310,65 

6,35 26,10 313,85 

8,07 33,10 314,55 

9,56 39,20 311,15 
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Tabela B.9 – Medições na saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 300 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,98 12,20 305,45 

4,64 19,10 311,05 

6,34 26,00 313,95 

8,04 33,00 314,15 

9,57 39,30 311,45 

 

Tabela B.10 – Medições na saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 400 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,93 12,00 306,75 

4,65 19,10 311,55 

6,36 26,10 314,15 

8,04 33,00 313,85 

9,55 39,20 311,85 

 

Tabela B.11 – Medições na saída para 3 bicos (Do 1,6 mm) com vazão de líquido de 500 L/h 

Saída 

Velocidade do Ar no tubo 

[m/s] 

Vazão do Ar no tubo 

[m³/h] 

Temperatura do Ar  

[K] 

2,94 12,10 307,65 

4,65 19,10 311,85 

6,37 26,20 314,25 

8,12 33,30 313,65 

9,59 39,40 312,25 
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APÊNDICE C - RESULTADOS DE TODAS AS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

As Tabelas C.1 a C.16 apresentam os resultados de todas as redes neurais artificiais 

obtidas nesse estudo, sendo esses resultados, o MSE das etapas de treinamento, validação e 

teste, o R² e o MPE da etapa de simulação.  

As Tabelas C.1 a C.4 mostram as RNAs obtidas pelo algoritmo de treinamento 

Scaled Conjugate Gradient (trainscg). A Tabela C.1 mostra os resultados com as funções de 

transferência tangente hiperbólica (tansig) na camada intermediária e linear (purelin) na camada 

de saída. A Tabela C.2 para as funções de transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na 

camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. A Tabela C.3 para as funções de 

transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na camada intermediária e tangente hiperbólica 

(tansig) na camada de saída. A Tabela C.4 para as funções de transferência softmax (softmax) 

na camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. 

Tabela C. 1 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainscg e funções de transferência tansig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

tansig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 30,08 22,25 22,23 0,9995 0,9365 5,12 11,47 

5-6-2 17,63 15,63 12,51 0,9997 0,9052 2,36 14,47 

5-7-2 13,05 11,41 13,21 0,9999 0,9286 3,84 13,63 

5-8-2 10,56 9,27 9,81 0,9999 0,9498 3,08 10,84 

5-9-2 14,00 13,30 9,52 0,9999 0,9403 2,09 10,83 

5-10-2 15,21 6,73 8,90 0,9999 0,9190 3,49 12,54 

5-11-2 12,74 12,61 13,21 0,9999 0,9542 2,19 11,34 

5-12-2a, b 11,56 4,91 10,51 0,9999 0,9678 4,69 10,75 

5-15-2 15,26 9,13 8,46 0,9998 0,9645 4,53 10,32 

5-20-2 10,58 12,19 10,19 0,9999 0,9271 2,34 16,31 

5-25-2 11,92 12,30 17,49 0,9998 0,9074 2,68 15,79 

5-30-2 10,42 12,31 11,25 0,9999 0,8910 3,95 19,63 

5-35-2 10,42 9,28 10,58 0,9999 0,9154 3,38 18,00 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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Tabela C. 2 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainscg e funções de transferência logsig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 15,29 22,32 9,78 0,9999 0,9630 5,59 10,72 

5-6-2 12,44 11,85 10,27 0,9999 0,8613 5,66 17,25 

5-7-2 13,23 10,77 9,53 0,9999 0,9380 3,60 12,52 

5-8-2 12,31 6,84 12,20 0,9999 0,9730 4,97 8,35 

5-9-2 11,22 19,19 10,57 0,9999 0,9613 3,13 12,03 

5-10-2 11,88 7,12 10,07 0,9999 0,9697 3,07 8,99 

5-11-2 15,36 15,86 16,00 0,9998 0,9709 5,66 8,93 

5-12-2 12,60 14,81 14,82 0,9998 0,9465 1,83 10,79 

5-15-2 10,25 10,88 9,28 0,9999 0,9652 4,09 9,51 

5-20-2 13,62 14,01 14,14 0,9998 0,9675 3,39 10,07 

5-25-2a 11,21 11,73 11,22 0,9999 0,9704 3,62 9,72 

5-30-2 11,51 6,02 12,36 0,9999 0,9378 3,28 13,23 

5-35-2b 12,16 5,63 7,84 0,9999 0,9581 2,70 10,96 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

Tabela C. 3 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainscg e funções de transferência logsig-tansig 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - tansig    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 19,65 13,19 10,88 0,9997 0,9638 2,68 11,25 

5-6-2 12,50 15,05 16,73 0,9998 0,8863 2,31 19,26 

5-7-2 10,45 8,98 16,49 0,9999 0,9626 3,89 10,74 

5-8-2a 13,84 19,06 8,23 0,9998 0,9789 3,97 7,48 

5-9-2 9,97 19,72 9,24 0,9999 0,9518 4,31 9,41 

5-10-2 12,70 8,15 10,56 0,9998 0,9350 3,31 11,11 

5-11-2 17,25 9,17 6,14 0,9997 0,9565 2,24 11,57 

5-12-2 16,07 8,54 7,63 0,9998 0,9506 4,23 8,39 

5-15-2 11,10 11,46 13,26 0,9999 0,9717 4,88 9,86 

5-20-2 11,98 10,26 8,86 0,9999 0,9728 6,19 8,91 

5-25-2 11,49 9,51 9,70 0,9999 0,9205 2,27 12,22 

5-30-2 10,09 10,42 11,22 0,9999 0,9268 2,92 11,55 

5-35-2b 11,85 8,46 9,26 0,9998 0,9321 6,49 12,77 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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Tabela C. 4 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainscg e funções de transferência softmax-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

softmax-purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 25,15 29,61 24,14 0,9995 0,8911 5,64 14,49 

5-6-2 20,12 21,94 15,63 0,9996 0,9376 4,11 12,59 

5-7-2 19,74 16,18 20,96 0,9996 0,9587 3,09 10,68 

5-8-2 13,32 9,93 7,01 0,9998 0,9381 2,83 12,13 

5-9-2a 13,62 27,38 18,24 0,9997 0,9679 3,78 8,61 

5-10-2 17,46 9,43 15,18 0,9998 0,9733 2,95 9,08 

5-11-2 12,15 15,21 8,69 0,9998 0,9398 2,55 12,40 

5-12-2b 13,39 7,37 6,13 0,9998 0,9294 3,27 13,96 

5-15-2 12,61 9,75 9,27 0,9999 0,9533 7,09 12,66 

5-20-2 16,16 12,30 11,71 0,9998 0,9602 2,67 10,57 

5-25-2 10,60 15,65 11,81 0,9998 0,9507 2,84 12,18 

5-30-2 15,43 5,56 7,85 0,9997 0,9702 3,44 10,09 

5-35-2 12,49 6,22 13,59 0,9998 0,9471 3,60 11,07 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

As Tabelas C.5 a C.8 mostram as RNAs obtidas pelo algoritmo de treinamento de 

Levenberg-Marquardt (trainlm). A Tabela C.5 mostra os resultados com as funções de 

transferência tangente hiperbólica (tansig) na camada intermediária e linear (purelin) na camada 

de saída. A Tabela C.6 para as funções de transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na 

camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. A Tabela C.7 para as funções de 

transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na camada intermediária e tangente hiperbólica 

(tansig) na camada de saída. A Tabela C.8 para as funções de transferência softmax (softmax) 

na camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. 
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Tabela C. 5 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainlm e funções de transferência tansig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

tansig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 19,18 13,73 16,27 0,9998 0,9382 4,66 11,52 

5-6-2 25,26 18,09 19,44 0,9995 0,9608 8,98 10,85 

5-7-2 13,38 10,55 10,99 1,0000 0,9624 2,57 9,24 

5-8-2 11,99 6,16 19,73 0,9999 0,9742 2,09 7,78 

5-9-2a 10,16 10,36 9,84 0,9999 0,9620 1,89 9,63 

5-10-2 9,69 17,97 15,41 0,9999 0,9813 3,58 8,36 

5-11-2 7,62 4,74 3,53 0,9999 0,9847 2,25 5,79 

5-12-2 8,96 12,27 10,26 0,9999 0,9813 3,62 6,99 

5-15-2 9,75 4,90 8,58 1,0000 0,9774 3,09 8,22 

5-20-2 4,42 4,63 2,72 0,9998 0,9935 4,01 4,63 

5-25-2b 6,33 2,79 3,15 0,9999 0,9987 2,05 2,26 

5-30-2 5,64 5,88 5,95 0,9999 0,9995 2,47 0,93 

5-35-2 4,02 7,03 4,73 0,9999 0,9992 2,65 1,53 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

Tabela C. 6 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainlm e funções de transferência logsig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 17,86 21,46 16,70 0,9996 0,9033 6,67 17,56 

5-6-2 11,50 15,03 12,08 0,9999 0,9570 3,78 10,61 

5-7-2 13,90 15,72 22,07 0,9998 0,9605 2,29 9,47 

5-8-2 10,04 9,41 8,69 1,0000 0,9564 4,18 11,58 

5-9-2 9,77 9,52 6,20 0,9999 0,9713 3,73 10,00 

5-10-2 9,75 7,81 5,61 0,9999 0,9654 3,03 9,85 

5-11-2 6,73 15,73 3,86 1,0000 0,9766 2,32 8,85 

5-12-2 5,76 5,43 7,80 0,9999 0,9769 3,27 8,50 

5-15-2 7,20 4,71 3,57 0,9999 0,9852 2,77 5,93 

5-20-2 9,17 7,50 4,98 0,9999 0,9901 3,17 5,76 

5-25-2 5,58 8,82 7,14 0,9999 0,9946 3,81 3,93 

5-30-2 4,08 2,73 3,21 0,9999 0,9991 2,68 1,86 

5-35-2ª, b 3,26 1,93 3,16 0,9999 0,9992 4,21 1,33 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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Tabela C. 7 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainlm e funções de transferência logsig-tansig 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - tansig    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 17,32 19,04 10,91 0,9997 0,9632 4,37 11,70 

5-6-2 11,04 13,60 8,91 0,9999 0,9208 3,43 12,44 

5-7-2 10,75 9,16 8,14 0,9999 0,9527 2,86 9,39 

5-8-2 12,72 6,87 8,22 0,9998 0,9711 3,52 10,36 

5-9-2 16,14 5,66 8,52 0,9997 0,9571 3,16 10,24 

5-10-2 9,77 7,67 13,06 0,9998 0,9748 3,98 8,34 

5-11-2 11,05 8,98 6,95 0,9999 0,9704 3,06 9,34 

5-12-2 7,39 15,59 16,03 0,9997 0,9896 3,15 6,09 

5-15-2 5,16 9,62 2,54 0,9999 0,9809 3,11 6,88 

5-20-2b 4,38 5,90 3,79 0,9999 0,9920 1,74 5,82 

5-25-2 7,18 5,78 9,00 0,9999 0,9929 2,06 5,18 

5-30-2 3,45 6,24 5,15 0,9999 0,9911 2,32 5,00 

5-35-2a 5,43 4,81 5,81 0,9999 0,9897 2,50 5,38 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

Tabela C. 8 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainlm e funções de transferência softmax-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

softmax-purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 27,11 16,81 20,79 0,9994 0,9308 3,88 14,28 

5-6-2 14,48 12,30 12,76 0,9998 0,9358 2,54 13,24 

5-7-2 12,58 14,67 12,92 0,9998 0,9554 3,72 10,13 

5-8-2 10,05 10,54 9,48 0,9999 0,9486 2,13 10,52 

5-9-2 10,76 8,93 8,42 0,9999 0,9452 3,96 10,29 

5-10-2 10,08 13,05 9,33 0,9998 0,9739 1,76 10,01 

5-11-2 14,44 9,66 12,65 0,9998 0,9690 3,67 9,32 

5-12-2 14,07 11,12 11,14 0,9998 0,9522 2,43 11,42 

5-15-2 8,74 8,76 10,61 0,9998 0,9857 2,46 7,09 

5-20-2 9,69 14,46 2,98 0,9998 0,9734 1,76 8,46 

5-25-2 6,82 9,14 10,22 0,9999 0,9954 3,20 3,70 

5-30-2ª, b 4,81 2,90 9,26 1,0000 0,9902 2,48 5,72 

5-35-2 6,15 3,85 6,51 1,0000 0,9777 2,91 7,32 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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As Tabelas C.9 a C.12 mostram as RNAs obtidas pelo algoritmo de treinamento de 

Levenberg-Marquardt com regularização Bayesiana (trainbr). A Tabela C.9 mostra os 

resultados com as funções de transferência tangente hiperbólica (tansig) na camada 

intermediária e linear (purelin) na camada de saída. A Tabela C.10 para as funções de 

transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na camada intermediária e linear (purelin) na 

camada de saída. A Tabela C.11 para as funções de transferência logarítmica sigmoidal (logsig) 

na camada intermediária e tangente hiperbólica (tansig) na camada de saída. A Tabela C.12 

para as funções de transferência softmax (softmax) na camada intermediária e linear (purelin) 

na camada de saída. 

Tabela C. 9 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainbr e funções de transferência tansig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

tansig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 22,74 15,95 22,61 0,9996 0,9692 3,31 8,79 

5-6-2 13,62 11,72 9,74 0,9999 0,9585 3,76 8,05 

5-7-2a 11,58 13,34 15,72 0,9999 0,9837 4,52 6,27 

5-8-2 18,50 10,01 10,06 0,9998 0,9767 4,22 8,27 

5-9-2b 10,34 7,76 7,89 0,9998 0,9792 4,50 8,39 

5-10-2 10,74 8,61 10,86 0,9999 0,9770 3,45 7,61 

5-11-2 14,96 7,12 7,14 0,9998 0,9787 3,82 7,76 

5-12-2 11,30 12,53 5,63 0,9999 0,9737 2,24 9,36 

5-15-2 11,98 10,72 12,57 0,9999 0,9768 4,14 7,65 

5-20-2 9,84 6,33 14,80 0,9998 0,9866 3,21 6,87 

5-25-2 11,84 9,32 11,24 0,9999 0,9689 3,13 8,52 

5-30-2 11,27 13,30 12,41 0,9999 0,9831 2,58 6,93 

5-35-2 13,83 12,61 11,22 0,9998 0,9846 3,58 6,90 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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Tabela C. 10 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainbr e funções de transferência logsig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 21,19 24,83 15,47 0,9996 0,9480 3,96 11,34 

5-6-2 9,25 9,77 9,83 0,9999 0,9314 3,33 12,16 

5-7-2 10,26 12,10 10,77 3,3338 
12,160

6 
2,23 9,30 

5-8-2 9,86 11,61 7,37 0,9998 0,9737 4,92 7,59 

5-9-2 9,45 10,76 9,26 0,9999 0,9712 3,46 7,80 

5-10-2 11,25 13,09 14,12 0,9999 0,9712 1,93 7,95 

5-11-2 11,97 7,85 9,94 0,9999 0,9708 2,64 8,53 

5-12-2 9,82 11,13 3,88 0,9999 0,9722 3,86 7,48 

5-15-2a 8,78 16,86 11,32 0,9999 0,9790 1,92 6,71 

5-20-2 12,75 6,87 9,27 0,9999 0,9780 2,22 8,57 

5-25-2 9,32 10,26 9,92 0,9999 0,9735 3,23 8,39 

5-30-2b 11,11 6,02 5,07 0,9999 0,9775 2,10 8,03 

5-35-2 9,73 9,75 11,70 0,9999 0,9794 3,13 7,35 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

Tabela C. 11 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainbr e funções de transferência logsig-tansig 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - tansig    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 14,45 12,23 9,57 0,9999 0,9513 3,12 10,11 

5-6-2 9,91 9,37 9,79 0,9999 0,9193 3,26 11,97 

5-7-2 9,58 8,94 8,35 0,9998 0,9818 4,56 7,39 

5-8-2b 11,75 5,52 4,47 0,9999 0,9653 4,38 8,11 

5-9-2 9,52 10,24 11,18 0,9999 0,9691 2,74 8,49 

5-10-2 10,25 8,86 8,85 0,9998 0,9622 3,08 9,21 

5-11-2 10,75 8,95 7,28 0,9998 0,9611 2,71 7,28 

5-12-2a 9,35 4,46 8,04 0,9999 0,9819 2,94 7,51 

5-15-2 9,09 7,71 5,67 0,9999 0,9685 2,43 8,58 

5-20-2 10,07 8,99 9,88 0,9999 0,9714 2,92 7,98 

5-25-2 12,72 7,53 14,63 0,9998 0,9629 2,93 6,62 

5-30-2 10,53 8,96 9,94 0,9998 0,9697 3,97 7,46 

5-35-2 10,29 6,72 8,45 0,9998 0,9775 2,53 8,12 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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Tabela C. 12 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainbr e funções de transferência softmax-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

softmax-purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 25,47 16,23 24,54 0,9995 0,9049 6,75 16,50 

5-6-2 13,45 12,90 11,06 0,9999 0,8870 3,49 15,78 

5-7-2 12,32 11,88 7,53 0,9999 0,9565 3,87 9,62 

5-8-2 11,00 7,75 7,91 0,9999 0,9608 2,11 9,66 

5-9-2a 9,97 6,71 11,86 0,9998 0,9699 3,89 8,57 

5-10-2 9,63 9,80 8,87 0,9999 0,9470 2,60 11,21 

5-11-2 8,65 12,69 10,26 0,9998 0,9736 4,13 8,66 

5-12-2 11,21 13,33 11,47 0,9998 0,9499 2,56 10,79 

5-15-2b 11,93 6,69 7,44 0,9999 0,9461 2,31 11,17 

5-20-2 9,73 8,58 11,23 0,9999 0,9445 3,28 11,65 

5-25-2 10,16 10,33 7,09 0,9998 0,9600 3,99 10,75 

5-30-2 11,12 6,87 13,03 0,9998 0,9377 2,58 11,63 

5-35-2 8,11 9,07 9,67 0,9999 0,9578 3,15 11,46 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

As Tabelas C.13 a C.16 mostram as RNAs obtidas pelo algoritmo de treinamento 

Resilient Backpropagation (trainrp). A Tabela C.13 mostra os resultados com as funções de 

transferência tangente hiperbólica (tansig) na camada intermediária e linear (purelin) na camada 

de saída. A Tabela C.14 para as funções de transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na 

camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. A Tabela C.15 para as funções de 

transferência logarítmica sigmoidal (logsig) na camada intermediária e tangente hiperbólica 

(tansig) na camada de saída. A Tabela C.16 para as funções de transferência softmax (softmax) 

na camada intermediária e linear (purelin) na camada de saída. 
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Tabela C. 13 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainrp e funções de transferência tansig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

tansig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 33,19 30,59 23,34 0,9994 0,8618 3,97 17,55 

5-6-2 20,88 11,37 14,86 0,9997 0,9311 4,68 13,88 

5-7-2 27,80 17,86 24,50 0,9995 0,9384 4,61 10,13 

5-8-2 25,39 20,47 22,04 0,9994 0,9523 2,78 11,39 

5-9-2 14,39 10,84 9,54 0,9999 0,9306 3,86 11,44 

5-10-2 13,52 18,63 12,29 0,9998 0,9656 3,39 10,75 

5-11-2b 16,74 8,69 7,56 0,9998 0,9382 3,02 12,99 

5-12-2a 15,56 7,77 17,54 0,9999 0,9730 3,85 7,53 

5-15-2 13,29 8,66 19,60 0,9998 0,9850 2,21 6,61 

5-20-2 12,60 11,55 16,65 0,9998 0,9725 4,12 9,40 

5-25-2 17,13 14,38 14,24 0,9997 0,9777 4,06 7,20 

5-30-2 10,25 12,65 21,49 0,9999 0,9893 3,32 6,25 

5-35-2 14,95 15,65 16,73 0,9999 0,9851 2,85 5,63 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

Tabela C. 14 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainrp e funções de transferência logsig-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 34,40 32,11 39,33 0,9993 0,9189 4,83 13,95 

5-6-2 17,55 23,46 18,00 0,9997 0,9368 4,77 11,41 

5-7-2 12,92 23,61 8,08 0,9998 0,9536 2,32 9,78 

5-8-2 14,43 10,21 12,45 0,9998 0,9445 4,23 13,62 

5-9-2 11,70 12,82 13,21 0,9999 0,9559 6,05 9,39 

5-10-2 11,52 14,27 9,02 0,9998 0,9722 4,66 8,40 

5-11-2 12,53 8,90 16,08 0,9999 0,9657 4,55 8,23 

5-12-2 9,60 12,99 13,19 0,9999 0,9704 2,66 8,83 

5-15-2b 12,07 9,69 5,92 0,9998 0,9668 3,64 10,06 

5-20-2a 11,03 14,04 8,95 0,9998 0,9722 3,30 9,61 

5-25-2 13,70 17,75 10,68 0,9999 0,9913 3,78 4,96 

5-30-2 15,90 8,11 10,48 0,9999 0,9771 3,57 8,29 

5-35-2 13,06 12,68 7,05 0,9999 0,9827 6,43 7,34 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 
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Tabela C. 15 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainrp e funções de transferência logsig-tansig 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

logsig - tansig    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 22,45 28,84 22,51 0,9996 0,8813 5,54 14,46 

5-6-2 19,14 16,01 16,93 0,9996 0,9380 7,03 11,69 

5-7-2 11,83 14,30 12,14 0,9998 0,9156 5,64 15,31 

5-8-2 18,53 6,68 13,22 0,9997 0,9804 4,18 8,52 

5-9-2 11,68 14,91 10,26 0,9999 0,9547 3,93 10,58 

5-10-2b 9,14 10,11 8,96 0,9999 0,9250 3,45 12,50 

5-11-2 13,89 10,90 10,51 0,9998 0,9866 5,40 7,03 

5-12-2a 10,33 13,02 14,96 0,9998 0,9862 4,60 6,44 

5-15-2 14,11 7,31 11,93 0,9998 0,9817 4,57 7,44 

5-20-2 9,95 12,83 8,45 0,9998 0,9751 3,97 8,79 

5-25-2 10,77 7,80 10,44 0,9999 0,9805 6,03 6,89 

5-30-2 12,71 13,90 8,69 0,9998 0,9683 3,49 8,77 

5-35-2 10,91 16,54 8,23 0,9998 0,9870 3,55 6,11 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 

Tabela C. 16 – Resultados obtidos pelo algoritmo trainrp e funções de transferência softmax-purelin 

Estrutura 
MSE 

Treinamento 

MSE 

Validação 

MSE 

Teste 
R2 

Simulação MPE (%) Simulação 

softmax-purelin    [SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

[SO2] na 

Saída 
𝑘𝑔𝑎̅̅ ̅̅ ̅ 

5-5-2 34,98 31,15 29,11 0,9992 0,9200 6,34 15,57 

5-6-2 28,42 9,04 10,82 0,9995 0,9535 4,81 11,43 

5-7-2 21,59 15,34 29,81 0,9996 0,9558 6,56 9,55 

5-8-2 15,38 12,16 7,69 0,9997 0,9550 3,83 10,23 

5-9-2 21,20 11,99 10,81 0,9996 0,9701 4,13 9,43 

5-10-2a 11,94 21,82 16,70 0,9997 0,9820 2,76 6,79 

5-11-2 12,83 23,45 14,49 0,9997 0,9880 2,84 5,94 

5-12-2 16,16 12,64 13,89 0,9997 0,9752 4,27 7,64 

5-15-2 19,58 13,48 27,82 0,9995 0,9909 3,99 4,90 

5-20-2 11,59 21,74 6,11 0,9999 0,9833 2,92 6,04 

5-25-2 12,89 9,79 11,92 0,9998 0,9892 3,02 5,30 

5-30-2 12,21 18,88 10,12 0,9997 0,9957 2,46 3,19 

5-35-2b 12,46 8,02 8,69 0,9998 0,9968 5,46 3,05 
a Melhor Simulação 
b Menor MSE nas etapas de treinamento, validação e teste 

 


