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Anexo A2 - Propriedades de gases 
 
 As propriedades dos gases ocorrem organizadas no presente texto para cada gás de acordo com um 
formato único, mas em duas secções: uma primeira, com formato preciso, destinada a ser utilizada por 
programas de cálculo e/ou formatação de informação e a segunda em formato de texto corrente, de natureza 
essencialmente informativa. 
 
 O presente apêndice transcreve assim uma base de dados com as características termofísicas 
necessárias incluindo: 
- nome do gás, composição e massa molecular; 
- propriedades termodinâmicas (entalpia de formação, entropia, entalpia e capacidade calorífica); 
- propriedades críticas e às condições de ebulição; 
- propriedades de transporte; 
- viscosidade e condutiblidade térmica; 
- difusividade; 
- polinómios interpoladores (capacidade calorífica, viscosidade dinâmica e condutibilidade térmica); 
e ainda referências a algumas propriedades adicionais: 
- propriedades químicas; 
- reacções químicas; 
- métodos de análise. 
 
 Esta base de dados é compatível com um pacote de programas de cálculo:  
- das propriedades de transporte fazendo uso de vários modelos de viscosidade, condutibilidade térmica e 
difusividade gasosa; 
- de regressão multivariável para estabeler os polinómios interpoladores; 
- de formatação e conversão de dados. 
 
 A substituição dos modelos teóricos e empíricos de cálculo das propriedades de gases por expressões 
de regressão obedecendo a um mesmo formato, tem por objectivo por um lado dispor de valores para as 
propriedades dos gases tão rigorosos quanto a informação disponível o permita e simultaneamente poder 
dispor deles num formato único e acessível a partir de qualquer aplicação. O formato aberto do texto permite 
que possa ser complementado/corrigido à medida que a informação necessária estiver disponível. 
 
 Alerta-se para a situação de que em alguns casos não foi possível dispor até ao momento de 
informação tabelada ou já no formato oferecido por este trabalho, pelo que foram feitas estimativas a partir 
dos modelos teóricos e empíricos disponíveis, seleccionados de uma forma relativamente arbitrária já que 
usaram como comparação as aplicações desses modelos a gases semelhantes e os dadados tabelados 
disponíveis para esses gases. 
 
 As fontes de informação acedidas vêm na bibliografia imediatamente anexa. De qualquer modo, 
chama-se a atenção para o facto de que a maioria delas são já fontes de segunda ordem e que veiculam a 
informação utilizada, devido à sua acessibilidade e relativa inacessibilidade das fontes primárias para o 
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leitor/utilizador mais interessado em aplicações. 
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A2.1 - Argon (Ar) 
 
GÁS 
Ar       Argon 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Tabela Periódica) 
39.944,  
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS  
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol) 
0,  
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
0, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS  
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
151.2,48.,75.2, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Perry and Green,1984) 
87.55,1.402,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) 
124.,3.418, 
VISCOSIDADE (*) e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Perry and Green,1984) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
14, 
 250.,19.8E-06,15.2E-03, 
 300.,22.6E-06,17.7E-03, 
 350.,25.2E-06,20.0E-03, 
 400.,28.0E-06,22.2E-03, 
 450.,30.5E-06,24.4E-03, 
 500.,33.0E-06,26.6E-03, 
 600.,37.5E-06,30.7E-03, 
 700.,42.0E-06,34.1E-03, 
 800.,46.5E-06,37.4E-03, 
 900.,50.5E-06,40.6E-03, 
1000.,55.0E-06,44.0E-03, 
1100.,58.5E-06,46.5E-03,(?) 
1200.,62.5E-06,49.0E-03, 
1300.,66.0E-06,51.0E-03,(?) 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
2, 
'O2      ',293.,1.,0.200,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Bird et al.,1960) 
'N2      ',293.,1.,0.194,28.02,91.5,3.681,126.2,33.5,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES (outros) 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .49700E+01, .00000E+00, .00000E+00, .00000E+00, .00000E+00,298.,1500.,.0000,0, cp(Borreson et al.,1976a) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .52096E+03, .00000E+00, .00000E+00, .00000E+00, .00000E+00,298.,1500., cp(Borreson et al.,1976a) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
4.97,0.,0.,0.,298.,1500., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
 .50458E-05, .63459E-07,-.17506E-10, .37009E-14,250.,1300.,.9999,14, µ(este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
43.87,63.99E-02,-128.E-06,270.,1500.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3A*T**3 (K)                                          
 .21233E-02, .56616E-04,-.16438E-07, .14470E-11,250.,1300.,.99986,14, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
6.48,13.23E-02,-0.52E-04,1.32E-8,110.,1500.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
(*) A viscosidade foi determinada a partir da leitura de um ábaco 
(?) Valores estimados 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .43870E-05, .63990E-07,-.12800E-10, .00000E+00,270.,1500. µ(Miller et al.,1976a) 
Ar      , .43870E-05, .63990E-07,-.12800E-10, .00000E+00,270.,1500., 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
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 .27132E-02, .55394E-04,-.21772E-07, .55268E-11,110.,1500. k(Miller et al.,1976b) 
Ar      , .27132E-02, .55394E-04,-.21772E-07, .55268E-11,110.,1500., 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O argon é um gás incolor, inodoro, sem sabor, não inflamável, não tóxico, inerte. 
Tem  aplicação como gás de purga, pressurização, protecção, gás zero e de diluição, gás de arraste em cromatografia, atmosferas 
inertes em fornos de metalurgia, pulverização catódica e depósitos iónicos, gás plasmogénico. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
É um gás raro, pelo que não intervém nas reacções químicas. Apresenta no entanto muito interesse o conhecimento das suas 
propriedades de transporte pois, ao funcionar como gás de suporte a um conjunto de reacções gás-sólido, condiciona a difusividade e 
eventualmente a velocidade de reacção química. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
É detectável cromatograficamente com TCD, após separação em coluna de Molecular Sieve 5A; o pico de saída apresenta-se em quase 
sobreposição com o do oxigénio. 
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A2.2 - Ar atmosférico (Air) 
 
GÁS 
Air 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião (Spiers, 1977) 
0,0,0,0,0,1,0,          0.7809N2 + 0.2095O2 + 0.0093Ar + 0.0003CO2 
MASSA MOLECULAR (Spiers,1977) 
28.9641, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Incropera and DeWitt,1985) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
0, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(J/kg.K) 
27, 
 200.,0.,0.,1.007E+03, 
 250.,0.,0.,1.006E+03, 
 300.,0.,0.,1.007E+03, 
 350.,0.,0.,1.009E+03, 
 400.,0.,0.,1.014E+03, 
 450.,0.,0.,1.021E+03, 
 500.,0.,0.,1.030E+03, 
 550.,0.,0.,1.040E+03, 
 600.,0.,0.,1.051E+03, 
 650.,0.,0.,1.063E+03, 
 700.,0.,0.,1.075E+03, 
 750.,0.,0.,1.087E+03, 
 800.,0.,0.,1.099E+03, 
 850.,0.,0.,1.110E+03, 
 900.,0.,0.,1.121E+03, 
 950.,0.,0.,1.131E+03, 
1000.,0.,0.,1.141E+03, 
1100.,0.,0.,1.159E+03, 
1200.,0.,0.,1.175E+03, 
1300.,0.,0.,1.189E+03, 
1400.,0.,0.,1.207E+03, 
1500.,0.,0.,1.230E+03, 
1600.,0.,0.,1.248E+03, 
1700.,0.,0.,1.267E+03, 
1800.,0.,0.,1.286E+03, 
1900.,0.,0.,1.307E+03, 
2000.,0.,0.,1.337E+03, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
132.0,36.4,86.6, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Spiers,1961) 
79.2,0.90,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960)  
97.,3.617, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Incropera and DeWitt,1985) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
27, 
 200.,132.5E-07, 18.1E-03, 
 250.,159.6E-07, 22.3E-03, 
 300.,184.6E-07, 26.3E-03, 
 350.,208.2E-07, 30.0E-03, 
 400.,230.1E-07, 33.8E-03, 
 450.,250.7E-07, 37.3E-03, 
 500.,270.1E-07, 40.7E-03, 
 550.,288.4E-07, 43.9E-03, 
 600.,305.8E-07, 46.9E-03, 
 650.,322.5E-07, 49.7E-03, 
 700.,338.8E-07, 52.4E-03, 
 750.,354.6E-07, 54.9E-03, 
 800.,369.8E-07, 57.3E-03, 
 850.,384.3E-07, 59.6E-03, 
 900.,398.1E-07, 62.0E-03, 
 950.,411.3E-07, 64.3E-03, 
1000.,424.4E-07, 66.7E-03, 
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1100.,449.0E-07, 71.5E-03, 
1200.,473.0E-07, 76.3E-03, 
1300.,496.0E-07, 82.0E-03, 
1400.,530.0E-07, 91.0E-03, 
1500.,557.0E-07,100.0E-03, 
1600.,584.0E-07,106.0E-03, 
1700.,611.0E-07,113.0E-03, 
1800.,637.0E-07,120.0E-03, 
1900.,663.0E-07,128.0E-03, 
2000.,689.0E-07,137.0E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
9, 
'O2      ',273.,1.,0.178,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984) 
'O2      ',298.,1.,0.206,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Coulson e Richardson,1975) 
'CO2     ',273.,1.,0.138,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',298.,1.,0.164,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Coulson e Richardson,1975) 
'H2O     ',273.,1.,0.220,18.0144,363.,2.655,647.3,218.4,(Perry and Green,1984) 
'H2O     ',298.,1.,0.256,18.0144,363.,2.655,647.3,218.4,(Coulson e Richardson,1975) 
'H2      ',273.,1.,0.611,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
'H2      ',298.,1.,0.410,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Coulson e Richardson,1975) 
'NH3     ',298.,1.,0.236,17.031,315.,2.624,405.6,111.5,(Coulson e Richardson,1975) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES (outros) 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .59736E+01, .26373E-02,-.10278E-05, .21657E+05, .25954E-09,200.,2000.,.9988,27, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) (este estudo) 
 .86354E+03, .38124E+00,-.14858E-03, .31307E+07, .37519E-07,200.,2000.,.9988,27, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) (este estudo) 
 .9660706E+03, .1176886E+00, .6666641E-04,-.1769234E-07,200.,2000.,.995536,27, cp(este estudo) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)             
 .29906E-05, .58545E-07,-.25129E-10, .62432E-14,200.,2000.,.9996,27, µ(este estudo) 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)         
 .29906E-05, .58545E-07,-.25129E-10, .62432E-14,200.,2000.,.9996,27, µ(este estudo) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
 .23037E-02, .92020E-04,-.41047E-07, .14533E-10,200.,2000.,.99856,27, k(este estudo) 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
 .23037E-02, .92020E-04,-.41047E-07, .14533E-10,200.,2000.,.99856,27, k(este estudo) 
 
Não foram encontrados outros polinómios. 
(*) A entropia absoluta e a entalpia do ar não foram encontrados tabelados; 
em caso de necessidade o valor destas propriedades poderá ser estimado a partir das 
propriedades do N2 e O2 nas proporçΣes de 79% e 21% respectivamente e admitindo  
tratar-se de uma mistura ideal.  
A viscosidade e a condutibilidade térmica em (Spiers, 1977) são muito semelhantes aos valores apresentados. 
 
Temperatura (C)Massa volúmica do ar seco a 760mmHg (g/cm3) 
30, 
 0,0.001293, 
 1,0.001288, 
 2,0.001284, 
 3,0.001279, 
 4,0.001274, 
 5,0.001270, 
 6,0.001265, 
 7,0.001261, 
 8,0.001256, 
 9,0.001252, 
10,0.001247, 
11,0.001243, 
12,0.001239, 
13,0.001234, 
14,0.001230, 
15,0.001226, 
16,0.001221, 
17,0.001217, 
18,0.001213, 
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19,0.001209, 
20,0.001205, 
21,0.001201, 
22,0.001196, 
23,0.001192, 
24,0.001188, 
25,0.001184, 
26,0.001180, 
27,0.001176, 
28,0.001173, 
29,0.001169, 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O ar (air) é uma mistura de gases com composição variável ao nível dos componentes menos abundantes, em particular do vapor de 
água e alguns poluentes. Uma atmosfera não poluída possui a seguinte composição típica, ao nível do terreno (Starkman,1971): 

 

 Nome Concentração Permanência Tempo de Taxa anual 
  (unidades)   residência de aumento (%) 

 
 N2 0.7809v/v  p 2x107 anos  - 
 O2 0.2095v/v  p  -  - 
 Ar 0.0093v/v  p  -  - 
 Ne 18ppm  p  -  - 
 He 5.2ppm  p 3x106 anos  - 
 Kr 1.1ppm  p  -  - 
 Xe 0.086ppm  p  -  - 
 H2O 4-40000ppm  p  10 dias  - 
 O3 5-50ppb(a)  v   2 dias  - 
 H2 0.4-1ppm  sp  -  - 
 CO2 350ppm  p 104 anos     0.4 
 CO 25-100ppb  p  3 meses     2-5 
 CH4 1.8ppm  sp  10 anos     1-1.8 
 CH2O 0-10ppb  v  -  - 
 N2O 0.3ppm  sp 150 anos   0.2-0.7 
 NO2 0-3ppb  v  -  -  
 NH3 0-20ppb  v  -  - 
 SO2 0-20ppb  v   5 dias  - 
 H2S 2-20ppb  v  40 dias  - 
 CFCl3 0.2ppb  v  75 anos  5 
 CF2Cl2 0.3ppb  v 120 anos  5 
 

 
p-permanentes, sp-semipermanentes, v-variáveis. 
(a) Até 10 ppm na estratosfera; até 500 ppb numa atmosfera poluída 
Fonte: Extraído de Starkman(1971) e complementado para os gases causadores de efeito de 
estufa e/ou interferentes com a camada de Ozono (CO2,CO,N2O,CH4,CFC's) de acordo com 
Levine(1990) que cita dados da WMO(1985). 

 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O ar atmosférico é o agente de gasificação nas reacções de combustão ou incineração que decorrem nas instalações fixas e móveis de 
conversão de matérias combustíveis em energia térmica.  
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A2.3 - Monóxido de carbono (CO) 
 
GÁS 
CO      Monóxido de carbono 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
1,0,1,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
28.010, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-26.417, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,44.435,-.683,6.957, 
 298,47.214,0.000,6.965, 
 300,47.257,0.013,6.965, 
 400,49.265,0.711,7.013, 
 500,50.841,1.417,7.121, 
 600,52.152,2.137,7.276, 
 700,53.287,2.873,7.450, 
 800,54.293,3.627,7.624, 
 900,55.200,4.397,7.786, 
1000,56.028,5.183,7.931, 
1100,56.790,5.983,8.057, 
1200,57.496,6.794,8.168, 
1300,58.154,7.616,8.263, 
1400,58.769,8.446,8.346, 
1500,59.348,9.285,8.417, 
1600,59.893,10.130,8.480, 
1700,60.409,10.980,8.535, 
1800,60.898,11.836,8.583, 
1900,61.363,12.697,8.626, 
2000,61.807,13.561,8.664, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS  
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
134.2,35.,93.1, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
81.2,0.789,1.,  
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960)  
110.,3.590, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
21, 
 250.,15.7E-06,21.5E-03, 
 300.,17.9E-06,25.0E-03, 
 340.,19.7E-06,27.8E-03, 
 400.,22.2E-06,32.0E-03, 
 450.,24.2E-06,35.3E-03, 
 500.,26.1E-06,38.5E-03, 
 550.,27.9E-06,41.7E-03, 
 600.,29.6E-06,44.8E-03, 
 650.,31.3E-06,47.7E-03, 
 700.,32.9E-06,50.5E-03, 
 750.,34.5E-06,53.3E-03, 
 800.,36.0E-06,56.0E-03, 
 850.,37.5E-06,58.7E-03, 
 900.,39.0E-06,61.3E-03, 
 950.,40.4E-06,63.8E-03, 
1000.,41.8E-06,66.5E-03, 
1100.,44.5E-06,71.5E-03, 
1200.,47.1E-06,76.5E-03, 
1300.,49.7E-06,81.5E-03, 
1400.,52.3E-06,86.5E-03, 
1500.,54.9E-06,91.5E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
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4, 
'CO2     ',273.,1.,0.137,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984).139(Bird et al.,1960) 
'O2      ',273.,1.,0.185,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984)(Treybal,1981) 
'O2      ',723.,1.,1.0,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984) 
'H2      ',273.,1.,0.651,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) (este estudo) 
 .61121E+01, .20989E-02,-.23295E-06, .18409E+05,-.93075E-10,200.,2000.,.9983,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .91364E+03, .31375E+00,-.34822E-04, .27518E+07,-.13913E-07,200.,2000.,.9983,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
6.92,-.65E-03,2.80E-06,-1.14E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
 .30012E-05, .56504E-07,-.23998E-10, .62734E-14,250.,1500.,.99999,21, µ(este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
32.28,0.4747,-96.48E-06, 70.,1500.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
 .10224E-02, .89079E-04,-.32557E-07, .89390E-11,250.,1500.,.99999,21, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
1.21,0.2179,-0.8416E-04,1.958E-08,130.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro, inflamável (limites de flamabilidade ao ar: 12.5 a 74%), não corrosivo. É um gás 
tóxico (o limite de exposição longo (período de 8horas, TLV ou VME) é de 50ppmv; o limite de exposição curto (10 minutos) é de 
300ppmv).  
As aplicações industriais incluem: criação de atmosferas redutoras em metalurgia, regeneração de catalisadores, síntese orgânica. 
O CO quando lançado no ambiente é um poluente, e produz-se em numerosas fontes fixas (produção de energia eléctrica em centrais 
termoeléctricas, em incineradores, na indústria do ferro e aço, refinariais de petróleo, indústria do papel e pasta para papel) e em fontes 
móveis (veículos de transporte que usam combustíveis). De acordo com estimativas da EPA, em 1977, 83% do CO emitido é por 
fontes móveis (num total 113.3x106toneladas). 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O CO é formado como produto intermediário nas reacções entre combustíveis carbonáceos e oxigénio. Em condições de deficiência 
deste último é possível encontrar elevadas concentraçãoes de CO nos produtos de reacção (até 5%). Apesar de tudo o CO é uma 
substância muito estável mesmo a alta temperatura como mostra o facto de a ligação química C-O possuir uma energia de 256.7 
Kcal/mol, contra apenas 128 Kcal/mol para a ligação C-O no CO2. Por esta razão uma fonte provável de CO é o próprio CO2 por 
dissociação a alta temperatura (cerca de 2x10-5% a 727°C contra 5% a 1924°C). 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos analíticos correntes de determinação de CO numa amostra de gás incluem os métodos instrumentais e os métodos de 
química molhada.  
Os métodos instrumentais incluem a análise por infravermelhos não-dispersivos (NDIR) (método de referência da EPA) e por 
cromatografia. O método NDIR será objecto de descrição pormenorizada em outro local deste trabalho. O CO tem frequências 
específicas de absorção entre 2 e 15µm, com um máximo de absorvância a 4.6µm; os maiores interferentes nestas condições são o CO2 
e H2O. O método cromatográfico oferece maior sensibilidade que o método NDIR, (cerca de 0.05 ppm), envolvendo a separação do 
CO do metano num peneiro molecular; o CO é quantitativamente reduzido a metano num catalisador de níquel e analisado num 
detector de ionização de chama (FID); a resposta à concentração de CO é linear e o método é específico. 
Os métodos de química molhada para análise do CO pertencem a várias categorias: redução de um  metal,  oxidação  catalítica a 
CO2, ou complexação. Do primeiro método faz  uso  as  técnicas instrumentais denominadas de electrolíticas, em que o CO é oxida-
do a CO2 (ânodo) à custa de oxigénio do ar para formar H2O (cátodo); são interferentes H2S,SO2,H2. A última categoria pertence a 
conhecida análise Orsat que usa como agente de fixação do CO uma solução de cloreto cúprico (CuCl) saturado com palhetas de CuO. 
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A2.4 - Dióxido de carbono (CO2) 
 
GÁS 
CO2     Dióxido de carbono 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
1,0,2,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
44.010, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-94.054, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,47.769,-.816,7.734, 
 298,51.072,0.000,8.874, 
 300,51.127,0.016,8.896, 
 400,53.830,0.958,9.877,  
 500,56.122,1.987,10.666, 
 600,58.126,3.087,11.310, 
 700,59.910,4.245,11.846, 
 800,61.522,5.453,12.293, 
 900,62.992,6.702,12.667, 
1000,64.344,7.984,12.980, 
1100,65.594,9.296,13.243, 
1200,66.756,10.632,13.466, 
1300,67.841,11.988,13.656, 
1400,68.859,13.362,13.815, 
1500,69.817,14.750,13.953, 
1600,70.722,16.152,14.074, 
1700,71.578,17.565,14.177, 
1800,72.391,18.987,14.269, 
1900,73.165,20.418,14.352, 
2000,73.903,21.857,14.424, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
304.3,73.,94.0, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
194.7,1.178,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) 
190.,3.996, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
21, 
 250.,12.5E-06,12.7E-03, 
 300.,15.0E-06,16.6E-03, 
 340.,17.0E-06,19.7E-03, 
 400.,19.8E-06,24.4E-03, 
 450.,22.0E-06,28.4E-03, 
 500.,24.1E-06,32.2E-03, 
 550.,26.1E-06,36.0E-03, 
 600.,28.0E-06,39.7E-03, 
 650.,29.9E-06,43.3E-03, 
 700.,31.6E-06,46.9E-03, 
 750.,33.3E-06,50.4E-03, 
 800.,35.0E-06,53.9E-03, 
 850.,36.6E-06,57.4E-03, 
 900.,38.1E-06,60.7E-03, 
 950.,39.6E-06,64.0E-03, 
1000.,41.0E-06,67.1E-03, 
1100.,43.8E-06,73.1E-03, 
1200.,46.5E-06,79.0E-03, 
1300.,49.0E-06,85.0E-03, 
1400.,51.4E-06,91.0E-03, 
1500.,53.7E-06,97.0E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
15, 
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'N2      ', 273.,1.,0.144,28.02,91.5,3.681,126.2,33.5,(Bird et al.,1960) 
'N2      ', 288.,1.,0.158,28.02,91.5,3.681,126.2,33.5,(Bird et al.,1960) 
'N2      ', 293.,1.,0.163,28.02,91.5,3.681,126.2,33.5,(Perry and Green,1984) 
'N2      ', 298.,1.,0.165,28.02,91.5,3.681,126.2,33.5,(Perry and Green,1984)(Bird et al.,1960) 
'O2      ', 273.,1.,0.139,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984)(Treybal,1981) 
'O2      ', 773.,1.,0.900,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984) 
'CO      ', 273.,1.,0.137,28.01,110.,3.590,133.,34.5,(Perry and Green,1984) 0.139(Bird et al.,1960) 
'N2O     ', 273.,1.,0.096,44.02,220.,3.879,309.7,71.7,(Perry and Green,1984)(Bird et al.,1960) 
'N2O     ', 298.,1.,0.0996,44.02,220.,3.879,309.7,71.7,(Perry and Green,1984) 
'O2      ', 300.,1.,0.160,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,------- 
'O2      ', 500.,1.,0.420,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,------- 
'O2      ',1000.,1.,1.430,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,------- 
'H2O     ', 273.,1.,0.138,18.01,363.,2.655,647.3,218.4,(Perry and Green,1984) 
'Air     ', 273.,1.,0.138,28.97,97.0,3.617,132.0,36.4,(Perry and Green,1984) 
'Air     ', 298.,1.,0.164,28.97,97.0,3.617,132.0,36.4,(Foust et al.,1982) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .60547E+01, .12313E-01,-.66316E-05,-.22184E+05, .12892E-08,200.,2000.,.9998,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .57603E+03, .11714E+01,-.63091E-03,-.21105E+07, .12265E-06,200.,2000.,.9998,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
5.14,15.4E-03,-9.94E-06,2.42E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
-.16636E-05, .63064E-07,-.26223E-10, .58813E-14,250.,1500.,.99999,21, µ(este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
25.45,0.4549,-86.49E-06,170.,1700.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
-.95947E-02, .92700E-04,-.19366E-07, .32189E-11,250.,1500.,.99995,21, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
-17.23,0.1914,0.1308E-04,-2.514E-08,180.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al,1976b) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O dióxido de carbono é um gás incolor, inodoro, não-inflamável, corrosivo na presença de humidade. É um gás muito pouco tóxico 
(limite de exposição longo (período de 8horas, TLV ou VME) é de 5000ppmv; o limite de exposição curto (10 minutos) é de 
15000ppmv). 
As aplicações industriais incluem: criação de atmosferas inertes, agente de propulsão, tratamentos térmicos, lasers. 
O CO2 é produzido em numerosas fontes fixas (produção de energia eléctrica em centrais termoeléctricas, em incineradores, na 
indústria do ferro e aço, refinariais de petróleo, indústria do papel e pasta para papel) e em fontes móveis (veículos de transporte que 
usam combustíveis). As fontes naturais de CO2. O principal problema ambiental do CO2 relaciona-se com o seu potencial efeito ao 
nível do clima, nomeadamente aumentando o efeito de estufa e contribuindo para o aumento da  temperatura  da superfície terrestre. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O CO2 é um produto final das reacções a alta temperatura entre combustíveis carbonáceos e oxigénio. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos analíticos correntes de determinação de CO2 numa amostra de gás incluem os métodos instrumentais e os métodos de 
química molhada.  
Os métodos instrumentais incluem a análise por infravermelhos não-dispersivos (NDIR) e  a cromatografia. O CO2 tem frequências de 
absorção em 2.7, 5.2  e 8-12µm; os maiores interferentes nestas condições são CO,H2O. O valor mínimo detectável é de cerca de 1 
ppm ou menos. Este método permite a leitura de até 100% de CO2. 
A determinação cromatográfica com CO2 numa amostra gasosa poderá se realizada numa coluna de Poropack Q e detector do tipo 
TCD. 
O método de química molhada para análise do CO2 é o da acidicidade. 
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A2.5 - Hidrogénio (H2) 
 
GÁS 
H2      Hidrogénio 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,2,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
2.016, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol) 
0.000, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,28.520,-.662,6.518, 
 298,31.208,0.000,6.892, 
 300,31.251,0.013,6.894, 
 400,33.247,0.707,6.975, 
 500,34.806,1.406,6.993, 
 600,36.082,2.106,7.009, 
 700,37.165,2.808,7.036, 
 800,38.107,3.514,7.087, 
 900,38.946,4.226,7.148, 
1000,39.702,4.944,7.219, 
1100,40.394,5.670,7.300, 
1200,41.033,6.404,7.390, 
1300,41.628,7.148,7.490, 
1400,42.187,7.902,7.600, 
1500,42.716,8.668,7.720, 
1600,43.217,9.446,7.823, 
1700,43.695,10.233,7.921, 
1800,44.150,11.030,8.016, 
1900,44.586,11.836,8.108, 
2000,45.004,12.651,8.195, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume Critico molar (cm3/mol)(Bird et al.,1960) 
33.3,12.8,65.0, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
341.9,0.613,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) 
38.0,2.915, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
21, 
 250.,8.1E-06,16.2E-03, 
 300.,9.0E-06,18.2E-03, 
 340.,9.8E-06,19.8E-03, 
 400.,10.8E-06,22.2E-03, 
 450.,11.7E-06,24.1E-03, 
 500.,12.5E-06,25.9E-03, 
 550.,13.3E-06,27.7E-03, 
 600.,14.2E-06,29.5E-03, 
 650.,15.0E-06,31.3E-03, 
 700.,15.8E-06,33.1E-03, 
 750.,16.5E-06,34.9E-03, 
 800.,17.3E-06,36.6E-03, 
 850.,18.1E-06,38.3E-03, 
 900.,18.8E-06,39.9E-03, 
 950.,19.6E-06,41.5E-03, 
1000.,20.3E-06,43.2E-03, 
1100.,21.7E-06,46.4E-03, 
1200.,23.1E-06,49.9E-03, 
1300.,24.5E-06,53.7E-03, 
1400.,25.8E-06,57.7E-03, 
1500.,27.1E-06,61.7E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
9, 
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'N2      ',273.,1.,0.674,28.010,91.5,3.681,126.2,33.5,(Perry and Green,1984) 
'O2      ',273.,1.,0.697,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984) 
'O2      ',773.,1.,4.2,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984) 
'H2O     ',273.,1.,0.750,18.0144,363.,2.655,647.3,218.4,(Perry and Green,1984) 
'N2O     ',273.,1.,0.535,44.02,220.,3.879,309.7,71.7,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',273.,1.,0.550,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',298.,1.,0.646,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO      ',273.,1.,0.651,22.010,110.,3.59,133.0,34.5,(Perry and Green,1984) 
'Air     ',273.,1.,0.611,28.9,97.,3.617,132.,36.4,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .77798E+01,-.22791E-02, .22527E-05,-.35568E+05,-.50445E-09,200.,2000.,.9999,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .16158E+05,-.47334E+01, .46785E-02,-.73871E+08,-.10477E-05,200.,2000.,.9999,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
6.88,-0.022E-03,0.21E-06,0.13E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
 .33007E-05, .20186E-07,-.38324E-11, .63827E-15,250.,1500.,.99997,21, µ(este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
21.87,0.222,-37.51E-06,110.,1500.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
 .43300E-02, .51715E-04,-.20664E-07, .77842E-11,250.,1500.,.99994,21, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
19.34,1.5974,-9.93E-04,37.29E-08,110.,1500.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
Gás incolor, inodoro, extremamente inflamável (limites de flamabilidade no ar 4-74.5%), não tóxico e em geral não corrosivo. 
As suas aplicações industriais incluem o uso como combustível em detectores de chama (FID), gás de arraste em cromatografia, criação 
de atmosferas redutoras e em hidrogenações. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O hidrogénio presente no carvão oxida-se durante a sua combustão para formar água e dióxido de carbono. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos analíticos correntes de determinação de H2 gasoso numa amostra de gás são os métodos instrumentais. 
Os métodos instrumentais mais correntes são os cromatográficos usando como gás de arraste o hélio e em especial o argon ou azoto, 
em coluna cromatográfica com Molecular Sieve. 
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A2.6 - Água (H2O) 
 
GÁS 
H2O     Água vapor 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,2,1,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
18.0144, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-57.798, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,41.916,-.784,7.969, 
 298,45.106,0.000,8.025, 
 300,45.155,0.015,8.027,  
 400,47.484,0.825,8.186,  
 500,49.334,1.654,8.415,  
 600,50.891,2.509,8.676,  
 700,52.249,3.320,8.954,  
 800,53.464,4.300,9.346,  
 900,54.570,5.240,9.546,  
1000,55.592,6.209,9.851,  
1100,56.545,7.210,10.152, 
1200,57.441,8.240,10.444, 
1300,58.288,9.298,10.723, 
1400,59.092,10.384,10.987, 
1500,59.859,11.495,11.233, 
1600,60.591,12.630,11.462, 
1700,61.293,13.787,11.674, 
1800,61.965,14.964,11.869, 
1900,62.612,16.160,12.048, 
2000,63.234,17.873,12.214, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Perry and Green,1984) 
647.35,218.4,77.7, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
373.2,0.958,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Weber,1979) (#) 
775.,2.52,498.5,3.59, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
18, 
 400.,13.2E-06,26.6E-03, 
 450.,15.3E-06,31.6E-03, 
 500.,17.4E-06,36.6E-03, 
 550.,19.5E-06,41.7E-03, 
 600.,21.5E-06,46.8E-03, 
 650.,23.6E-06,51.9E-03, 
 700.,25.6E-06,57.0E-03, 
 750.,27.6E-06,62.0E-03, 
 800.,29.6E-06,67.5E-03, 
 850.,31.6E-06,72.5E-03, 
 900.,33.6E-06,77.5E-03, 
 950.,35.6E-06,83.0E-03, 
1000.,37.6E-06,88.5E-03, 
1100.,41.6E-06,99.5E-03, 
1200.,45.6E-06,110.E-03, 
1300.,49.6E-06,120.E-03, 
1400.,53.6E-06,130.E-03, 
1500.,57.6E-06,140.E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
5, 
'O2      ',723.,1.,1.3,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',273.,1.,0.138,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'Air     ',273.,1.,0.220,28.97,97.,3.617,132.,36.4,(Perry and Green,1984) 
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'Air     ',298.,1.,0.256,28.97,97.,3.617,132.,36.4,(Foust et al.,1982) 
'H2      ',273.,1.,0.75,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .71271E+01, .20426E-02, .11021E-05, .16163E+05,-.42836E-09,200.,2000.,.9998,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .16565E+04, .47475E+00, .25615E-03, .37567E+07,-.99562E-07,200.,2000.,.9998,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
8.10,-0.72E-03,3.63E-06,-1.16E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
-.41991E-05, .45336E-07,-.50749E-11, .15526E-14,400.,1500.,.99999,18, µ(este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
-31.89,0.4145,-8.272E-06,270.,1270.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
-.79293E-02, .76030E-04, .31270E-07,-.10805E-10,400.,1500.,.99996,18, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
17.53,-0.0242,4.3E-04,-21.73E-08,270.,1070.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
(#) Os parâmetros de Lennard-Jones foram determinados a partir das propriedades do gás no 
ponto crítico. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
A água é um produto de combustão de hidrocarbonetos. Sofre dissociação a alta temperatura contribuindo com radicais (OH, O, H, 
HO2) certamente responsávies pela existência de um muito maior número de vias de gasificação do carvão, e em particular, dos seus 
compostos azotados. O gás-de- cidade, rico em hidrogénio e CO, resulta da reacção do coque incandescente com o vapor de água. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos analíticos correntes de determinação de H2O numa amostra de gás incluem os métodos instrumentais e os métodos 
psicrómetricos. 
Os métodos instrumentais incluem a análise por infravermelhos não-dispersivos (NDIR). A banda de absorção de infravermelho é 
muito extensa, pelo que é um sério interferente na medida de outros gases por este mesmo método. Os máximos de absorção de 
infravermelhos por H2O  correspondem a 3.1, 5.0-5.5 e 7.1-10µm. Este método aplica-se para concentrações de cerca de 10ppm a 
cerca de 2.5%; o valor máximo de leitura relaciona-se com o ponto de orvalho do gás, pois a temperatura  máxima recomendada para 
este tipo de aparelhos é de cerca de 30°C. 
O método psicrométrico faz uso de um termómetro de bolbo seco e outro de bolbo molhado, necessitando ainda de uma tabela ou carta 
psicrométrica em que se converte a diferença de temperaturas em humidade absoluta (w H2O/w ar seco). Os higrómetros de cabelo são 
indicadores instrumentais de humidade relativa.  
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A2.7 - Azoto (N2) 
 
GÁS 
N2      Azoto 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,0,2,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
28.02, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol), Massa molecular  
0.000, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,42.992,-.683,6.957, 
 298,45.770,0.000,6.961, 
 300,45.813,0.013,6.961, 
 400,47.818,0.710,6.990, 
 500,49.386,1.413,7.069, 
 600,50.685,1.413,7.196, 
 700,51.806,2.853,7.350, 
 800,52.798,3.596,7.512, 
 900,53.692,4.355,7.670, 
1000,54.507,5.129,7.815, 
1100,55.258,5.917,7.945, 
1200,55.955,6.718,8.061, 
1300,56.604,7.529,8.162, 
1400,57.212,8.350,8.252, 
1500,57.784,9.179,8.330, 
1600,58.324,10.015,8.398, 
1700,58.835,10.858,8.458, 
1800,59.320,11.707,8.512, 
1900,59.782,12.560,8.559, 
2000,60.222,13.418,8.601, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
126.1,33.5,90.1,         
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
77.4,0.807,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960)  
91.5,3.681, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
21, 
 250.,15.7E-06,22.4E-03, 
 300.,17.9E-06,26.0E-03, 
 340.,19.7E-06,28.9E-03, 
 400.,22.3E-06,32.5E-03, 
 450.,24.3E-06,35.4E-03, 
 500.,26.1E-06,38.2E-03, 
 550.,27.9E-06,41.0E-03, 
 600.,29.5E-06,43.6E-03, 
 650.,31.1E-06,46.2E-03, 
 700.,32.7E-06,48.7E-03, 
 750.,34.2E-06,51.1E-03, 
 800.,35.7E-06,53.4E-03, 
 850.,37.2E-06,55.7E-03, 
 900.,38.6E-06,58.0E-03, 
 950.,40.0E-06,60.3E-03, 
1000.,41.3E-06,62.6E-03, 
1100.,44.0E-06,66.9E-03, 
1200.,46.5E-06,71.0E-03, 
1300.,49.0E-06,74.8E-03, 
1400.,51.4E-06,78.5E-03, 
1500.,53.7E-06,82.0E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
7, 
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'CO2     ',293.,1.,0.163,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',273.,1.,0.144,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Bird et al.,1960) 
'CO2     ',288.,1.,0.158,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Bird et al.,1960) 
'CO2     ',298.,1.,0.165,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Bird et al.,1960)(Perry and Green,1984) 
'Ar      ',293.,1.,0.194,39.944,124.,3.418,151.,48.,(Perry and Green,1984) 
'O2      ',273.,1.,0.181,32.00,113.,3.433,154.4,49.7,(Perry and Green,1984)(Treybal,1981) 
'H2      ',273.,1.,0.674,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .63472E+01, .12737E-02, .38464E-06, .14646E+05,-.23326E-09,200.,2000.,.9981,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .94846E+03, .19032E+00, .57477E-04, .21885E+07,-.34856E-07,200.,2000.,.9981,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
7.07,-1.32E-03,3.31E-06,-1.26E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976a) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
 .31619E-05, .56192E-07,-.24148E-10, .61370E-14,250.,1500.,.99993,21, µ(este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
30.43,0.4989,-109.3E-06,110.,1500.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
 .47088E-02, .78562E-04,-.26266E-07, .55540E-11,250.,1500.,.99990,21, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
0.9359,0.2344,-1.21E-04,3.591E-08,110.,1500.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O azoto é um gás incolor, inodoro, sem sabor, não inflamável, não tóxico, inerte. Tem aplicação como gás de purga, pressurização, 
protecção, gás zero e de diluição, gás de arraste em cromatografia. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O azoto é um produto das reacções de combustão envolvendo os compostos azotados do carvão. O azoto, a alta temperatura e na 
presença de oxigénio, oxida-se a NO de acordo com o mecanismo de Zeldovitch. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
O azoto pode ser analisado cromatograficamente com separação numa coluna com Molecular Sieve e medida com um detector do tipo 
TCD. 
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A2.8 - Óxido nítrico (NO) 
 
GÁS 
NO      Óxido nítrico 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,1,1,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
30.01, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol) 
21.580, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,47.477,-.705,7.271, 
 298,50.347,0.000,7.133, 
 300,50.392,0.013,7.132, 
 400,52.444,0.727,7.157, 
 500,54.053,1.448,7.287, 
 600,55.397,2.186,7.466, 
 700,56.562,2.942,7.655, 
 800,57.596,3.716,7.832, 
 900,58.528,4.507,7.988, 
1000,59.377,5.313,8.123, 
1100,60.157,6.131,8.238, 
1200,60.878,6.960,8.336, 
1300,61.548,7.798,8.419, 
1400,62.175,8.644,8.491, 
1500,62.763,9.496,8.552, 
1600,63.317,10.354,8.605, 
1700,63.840,11.217,8.651, 
1800,64.335,12.084,8.692, 
1900,64.806,12.955,8.727, 
2000,65.255,13.829,8.759, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume Critico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
180.,64.,57.0, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Perry and Green,1984) 
122.2,1.269,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) 
119.0,3.470, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .58323E+01, .32794E-02,-.11753E-05, .34041E+05, .13061E-09,200.,2000.,.9986,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .81373E+03, .45754E+00,-.16398E-03, .47495E+07, .18222E-07,200.,2000.,.9986,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
6.93,-0.065E-03,2.23E-06,-0.98E-09,300.,1500., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .56770E-05, .48140E-07,-.84340E-11, .00000E+00,  120.,1700.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
56.77,0.4814,-84.34E-06,120.,1700.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .50202E-02, .71933E-04,-.83740E-09,-.35589E-11, 80.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 +a3*T**3 (K) 
11.99,0.1718,-0.02E-04,-0.85E-08, 80.,1700.,4.184E-04,k(Miller et al.,1976b) 
 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
Incolor, com cheiro característico, oxidante, não corrosivo. Embora considerado tóxico  (limite  de exposição longo (período de 
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8horas, TLV ou VME) é de 25ppmv; o limite de exposição curto (10  minutos) é de 35ppmv), estudos de âmbito limitado mostraram 
que só se verificaram efeitos adversos a muito elevada concentração; a toxicidade deste gás é indirecta pois converte-se rapidamente a 
NO2 (ANL, 1983).  
As aplicações industriais do NO incluem a reactivação de catalisadores, síntese química. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O NO forma-se em condições de alta temperatura tais como a comubustão de combustíveis fósseis. O NO é considerado o produto 
primário da oxidação dos compostos azotados do coque de carvão. O NO pode ser produzido também pela oxidação do azoto 
atmosférico pelo oxigénio a alta temperatura (superior a 1600°C); esta reacção desenrola-se de acordo com o mecanismo de 
Zeldovitch. A produção de NO através de vários processos biológicos, embora em baixas concentrações, faz-se em muito maior 
quantidade. É possível contudo observar quantidades importantes de NO às condições ordinárias porque a decomposição 2NO=N2+O2 
é tão lenta que ele persiste (NATO-20,1974). A temperatura ambiente oxida- se a NO2, na presença de O2, ou muito mais facilmente na 
presença de hidrocarbonetos reactivos fotoquimicamente (PAN) e de luz solar. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
As técnicas de análise do NO comprendem os métodos instrumentais e de química molhada. 
Os métodos instrumentais incluem, para além dos sistemas de análise automatizados tendo por princípio os métodos da química 
molhada e actualmente em desuso, a análise por infravermelhos (NDIR) e a análise por quimiluminiscência.  
A análise por infravermelhos apresenta como limite de detecção cerca de 25 ppm, está sujeita a interferências de H2O; a absorção de 
Infravermelhos é máxima em 5.0-5.5µm. A análise por quimiluminiscência baseia-se na luz emitida pela moléculas de NO2 excitadas 
produzidas pela reacção do NO com O3 (λ=1.2µm); esta radiação infravermelha é detectada num fotomultiplicador; o ozono é 
produzido localmente por irradiação de uma corrente gasosa de ar ou oxigénio por uma lâmpada de ultravioletas; praticamente não tem 
interferências; o seu limite de detecção pode atingir 5 ppb (Pio,1988). 
A análise por química molhada é feita através do método de Griess-Saltzman antecedido por uma prévia  remoção  de NO2 por 
adsorção em peletes de um material poroso inerte recobertos com trietanolamina, seguido de oxidação do NO em peletes recobertos 
com ácido crómico (Lodge,1989). 
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A2.9 - Dióxido de azoto ou peróxido de azoto (NO2, N2O4) 
 
GÁS 
NO2     ou N2O4 Dióxido de azoto ou peróxido de azoto ou hemitetróxido de azoto 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,2,1,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
46.008, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
17.910, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20,  
 200,53.954,-.835,8.218, 
 298,57.343,0.000,8.837, 
 300,57.398,0.016,8.850,  
 400,60.046,0.939,9.601,  
 500,62.268,1.936,10.327, 
 600,64.208,3.001,10.955, 
 700,65.937,4.123,11.469, 
 800,67.496,5.291,11.881, 
 900,68.915,6.496,12.208, 
1000,70.215,7.730,12.468, 
1100,71.414,8.988,12.677, 
1200,72.524,10.265,12.847, 
1300,73.558,11.556,12.985, 
1400,74.525,12.861,13.099, 
1500,75.432,14.176,13.193, 
1600,76.286,15.499,13.273, 
1700,77.093,16.830,13.340, 
1800,77.857,18.167,13.398, 
1900,78.583,19.509,13.447, 
2000,79.274,20.856,13.490, 
PROPRIDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume Critico molar (cm3/mol) (Perry and Green,1984) 
331.4,101.3,51.54678, Nota: Densidade crítica para o N2O4 1.785g/cm3 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Perry and Green,1984) 
294.5,1.448,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE (#) 
e/k (K) Sigma (A) 
296.9,3.482, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA  
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .52494E+01, .13465E-01,-.78309E-05, .22323E+05, .15845E-08,200.,2000.,.9997,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .47772E+03, .12254E+01,-.71266E-03, .20315E+07, .14420E-06,200.,2000.,.9997,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
5.53,13.2E-03,-7.96E-06,1.71E-09,300.,1500.,1.,cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3  (K)                                       
-.22922E-05, .68043E-07,-.23458E-10, .45469E-14,200.,2000.,.99990,19, µ(este estudo) 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
-.22922E-05, .68043E-07,-.23458E-10, .45469E-14,200.,2000.,.99990,19, µ(este estudo) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.14035E-01, .11079E-03,-.31612E-07, .44843E-11,300.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K)  
-33.52,0.2646,-0.755E-04,1.071E-08,300.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al,1976b) 
 
(&) A expressão de correlação da viscosidade foi determinada regressão de uma tabela calculada 
por aplicação da fórmula de Chapman-Enskog (Bird et al.,1960). 
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(#) Os parâmetros de Lennard-Jones foram determinados a partir das propriedades do gás no 
ponto crítico (Bird et al.,1960). 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O NO2 é um gás de côr castanha, muito comburente, muito tóxico (limite de exposição longo (período de 8horas, TLV ou VME) é de 
3ppmv; o limite de exposição curto (10 minutos) é de 5ppmv), corrosivo na presença de humidade, higroscópico. Dissolve-se 
facilmente na água fazendo baixar o seu pH. 
A temperatura ambiente o dióxido de azoto nunca se apresenta como uma espécie pura: no ponto triplo (a -11°C) apresenta-se 
polimerizado no dímero N2O4; à medida que é aquecido dissocia-se tal que no ponto triplo (a 158°C) só se encontra a forma 
momomérica NO2. 
Tem aplicações industriais como catalisador, oxidante e agente de nitração. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O NO2 resulta da oxidação reversível do NO na presença do oxigénio: 2NO + O2 = 2NO2 . A análise termodinâmica desta reacção 
mostra que a baixa temperatura o NO2 é muito mais estável que o NO, mas que a temperaturas superiores a 150 °C, o NO2 se 
decompõe em NO e O2, para a cerca de 600 °C essa decomposição ser quase completa. Assim conclui-se que a formação de NO2 
durante a combustão é diminuta. Acontece porém que a velocidade de formação de NO2 obedece a uma cinética de 3ª ordem pelo que 
se torna muito lenta a baixas temperaturas e concentrações 
 
  dNO2/dt = k1 [O2] [NO]2 
com 
  k1 (@25°C) = 72.6 m2/(mol2.s) 
 
e explica porque a concentração de NO2 nos gases de escape não ultrapassa 10% da massa de NOx total para as centrais térmicas e 
2-3% para os transportes automóveis (Pio,1987). A velocidade de oxidação do NO a NO2 tem a particularidade singular de diminuir 
com a temperatura. 
Absorve intensamente a luz solar (λ<450nm) e também a luz ultravioleta (300<λ<450nm), com um máximo a 400nm, a que 
corresponde uma igual energia de ligação ON-O (71.7 kcal/mol)  (NATO-15,1973). Assim sob radiaça,~o solar o NO2 decompõe-se 
rapidamente: NO2 + luz(400nm) = NO + O ; este radical de oxigénio é muito reactivo, combinando-se de imediato com o oxigénio 
molecular para dar ozono : 
 
  O + O2 + M = O3 + M 
 
em que M é uma molécula (O2,N2), capaz de absorver o excesso de energia gerada pela reacção. O ozono ainda é mais tóxico que o 
NO2, mas sendo um oxidante poderoso intervém em possíveis outras reacções como por exemplo : 
 
  NO + O3 = NO2 +O2 
em que 
  dNO2/dt = k2 [O3] [NO] 
com 
  k2 (@25°C) = 1.08x104 m3/(mol.s) 
 
o que ocasiona que nunca se encontrem concentrações significativas de NO e O3 simultâneamente (Finlayson-Pitts, 1986). O equilíbrio 
entre as várias espécies indicadas estabelece-se ao fim de algum tempo, mas sem que subsista qualquer efeito nas concentrações de NO 
e NO2. Contudo a presença de hidrocarbonetos nesta atmosfera provoca a formação de derivados orgânicos  com características 
oxidantes através de reacções em cadeia, envolvendo radicais e constituindo o perigoso nevoeiro fotoquímico - fazem com que a 
velocidade oxidação do NO a NO2 aumente enormemente. 
O NO2 é também um gás facilmente solúvel em água com formação de ácido nítrico, um dos componentes das chuvas ácidas. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
A análise de uma corrente gasosa contendo NO2 pode ser feita por métodos instrumentais ou por métodos de química molhada. 
Embora o NO2 absorva radiação infravermelha na gama de comprimentos de onda de 5.5-20µm, o método instrumental mais 
importante de análise é por quimiluminiscência após conversão a NO. A conversão do NO2 a NO é levada a efeito fazendo passar a 
corrente gasosa através de um forno catalítico, a cerca de 650°C, de superfícies revestidas a óxidos de ferro. Esta técnica é considerada 
pouco satisfatória porque estes materiais catalisarem as reacções do NO com o CO, e a oxidação de NH3. Uma alternativa faz uso de 
um forno com catalizador de Mo, W, Pt ou grafite, funcionando a temperaturas de cerca de 200-400°C. Podem ainda existir 
interferências dos oxidantes fotoquímicos (PAN) e das aminas, que podem ser convertidos a NO e interferir na análise do NOx. 
O método de química molhada mais conhecido é o método de Griess-Saltzman. Após absorção (relativamente difícil) do NO2 e 
conversão em nitrito numa solução de ácido sulfanílico, num frasco borbulhador, e desenvolvimento de cor por diazotização (com 
intensidade proporcional à quantidade de NO2 absorvido), faz-se a sua determinação por espectrofotometria.  
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A2.10 - Óxido nitroso ou protóxido de azoto (N2O) 
 
GÁS 
N2O     Óxido nitroso ou Protóxido de azoto ou Hemióxido de azoto 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,1,2,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
44.02, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
19.610, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,49.108,-.849,8.033, 
 298,52.546,0.000,9.230, 
 300,52.603,0.017,9.250,  
 400,55.400,0.992,10.201, 
 500,57.761,2.051,10.953, 
 600,59.813,3.178,11.565, 
 700,61.635,4.360,12.070, 
 800,63.275,5.589,12.486, 
 900,64.676,6.855,12.830, 
1000,66.133,8.153,13.113, 
1100,67.394,9.476,13.348, 
1200,68.565,10.821,13.544, 
1300,69.655,12.184,13.707, 
1400,70.676,13.562,13.845, 
1500,71.635,14.952,13.961, 
1600,72.540,16.353,14.060, 
1700,73.395,17.764,14.145, 
1800,74.205,19.182,14.218, 
1900,74.976,20.607,14.282, 
2000,75.710,22.038,14.337, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume Critico molar (cm3/mol)(Bird et al.,1960) 
309.7,71.7,96.3, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) calor latente (Kcal/kg) (Encyclopedie des 
Gaz - L'Air Liquide) 
184.68,1.2228,1.,89.84, 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) 
220.,3.879, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
3, 
'CO2     ',273.,1.,0.096,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',298.,1.,0.0996,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'H2      ',273.,1.,0.535,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .66752E+01, .11591E-01,-.63390E-05,-.29549E+05, .12349E-08,200.,2000.,.9998,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .63492E+03, .11025E+01,-.60294E-03,-.28106E+07, .11746E-06,200.,2000.,.9998,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
5.64,14.18E-03,-9.68E-06,2.23E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .32280E-05, .44540E-07,-.77080E-11, .00000E+00,120.,1700.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
32.28,0.4454,-77.08E-06,120.,1700.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.78339E-02, .89016E-04,-.89686E-08,-.26675E-11,170.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
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-18.71,0.2126,-0.2142E-04,-0.6371E-08,170.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
OUTRAS PROPRIEDADES 
Ponto triplo  Temperatura (K) pressão (bar) Calor latente de fusão (kcal/kg)  
182.34,0.878,35.5, (Encyclopedie des Gaz - L'Air Liquide) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O N2O é um gás incolor, praticamente desprovido de cheiro, sabor ligeiramente adocicado, comburente e oxidante, não tóxico mas 
ligeiramente narcótico, não corrosivo. 
O N2O tem aplicações como gás comburente em absorção atómica (a alta temperatura decompõe-se de forma irreversível e exotérmica, 
originado uma mistura mais rica em oxigénio que o ar), propulsor de aerossóis e como agente de anestesia. Tem a propriedade notável 
de ser solúvel nos líquidos mais diversos. Denominamdo-se de "gás do riso", e se inalado em alta concentração durante alguns 
segundos, afecta o sistema nervoso central induzindo sintomas característicos da intoxicação por alcool. 
A formação de N2O resulta largamente dos processos biológicos de decomposição dos compostos azotados pelas bactérias nos solos 
(40%) e nas águas (14%); a origem antropogénica de N2O parece dever-se aos processos de combustão de biomassa (10%) e 
combustíveis fósseis (20%) mas também à produção e uso de fertilizantes (11%) (Hayhurst,1992). Parece que a combustão de carvão 
em leito fluidizado é mais efectiva na produção de N2O que os outros sistemas; também se registam aumentos significativos de emissão 
deste gás nos veículos automóveis equipados com catalizador para o controlo da emissão do NOx em relação àqueles que não possuem 
tal dispositivo (Hayhurst,1992). 
Por absorver radiação infavermelha o N2O é também responsável pelo efeito de estufa: o espectro de absorção de infravermelho 
(obtido por FTIR) exibe picos de absorção em 4.5, 7.8 e 17.0µm; conjuntamente com o CH4, possuem a capacidade de absorver a 
radiação infravermelha exactamente nas zonas espectral onde o CO2 e o vapor de água (responsáveis) por cerca de 90% do efeito de 
estufa) são menos "eficazes". 
Apesar de muito inerte e não ter vindo a ser considerado um poluente, quando transportado para a estratosfera o N2O torna-se na maior 
fonte de NO  
   N2O + O = 2NO 
 
que, cataliticamente, promove a destruição do ozono (Montgomery,1989 e Hayhurst,1992) através de 
 
   NO + O3 = NO2 + O2 
e 
   NO2 + O = NO + O2 
 
Admite-se que a depleção global do ozono provocada pelo NO, cerca de 60 a 70% resulte da reacção com o NO produzido localmente 
a partir do N2O. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
Sob condições ordinárias o N2O é estável e geralmente inerte. A decomposição do gás puro na ausência de catalisadores é 
negligenciável a temperaturas inferiores a 650°C. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos analíticos correntes de determinação de N2O numa amostra de gás incluem os métodos instrumentais e os métodos de 
química molhada.  
Os métodos instrumentais incluem a análise por infravermelhos não-dispersivos (NDIR)  e por cromatografia. O método NDIR será 
objecto de descrição pormenorizada em outro local deste trabalho. A região de infravermelho mais adequada para medir N2O em 
produtos de combustão é de 7.8µm; os principais interferentes são NO2, SO2, e H2O que podem ser removidos em soluções de sulfito 
de sódio, carbonato de sódio e excicantes. Se houver CH4 presente em quantidades significativas a interferência é tão forte que o 
analisador se pode tornar inadequado. O CO, CO2 e NO não interferem (Hulgaard, et al,1989). Na região de 4.5um os interferentes são 
o CO2 e especialmente o CO. A sensibilidade deste método atinge cerca de 2 a 10 ppm (depende da técnica empregue), embora seja 
reconhecida pouca confiança para valores inferiores a 20 ppm se existirem várias espécies interferentes e se considerarmos a incerteza 
ligada às correcções (Hulgaard et al.,1989). 
O método cromatográfico oferece maior sensibilidade que o método NDIR, (cerca de 0.05 ppm), envolvendo a concentração 
(trapping), separação em coluna cromatográfica de Porapak N e análise num detector de captura electrónica (ECD). A utilização de um 
enchimento de Porapak Q e detector TCD, mostrou grande linearidade, excepto abaixo de 5ppm (limite de detecção 2ppm), mas 
reconhecida interferência do CO2 (Hulgaard et al.,1989). 
A utilização de balões para recolha de amostras que contenham NO, SO2 e H2O condensada parece  ser responsável pela formação de 
N2O, sobreestimando as quantidades de N2O que são efectivamente produzidas (Montgomery et al.,(1989). 
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A2.11 - Amónia (NH3) 
 
GÁS 
NH3      Amónia 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,3,0,1,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
17.031, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol) 
-10.970,  
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,42.740,-.811,8.064, 
 298,46.033,0.000,8.515, 
 300,46.085,0.016,8.526,  
 400,48.633,0.903,9.241,  
 500,50.780,1.867,10.036, 
 600,52.679,2.909,10.808, 
 700,54.400,4.027,11.538, 
 800,55.986,5.215,12.225, 
 900,57.464,6.470,12.868, 
1000,58.851,7.787,13.467, 
1100,60.161,9.163,14.030, 
1200,61.404,10.592,14.550, 
1300,62.588,12.071,15.030, 
1400,63.718,13.596,15.460, 
1500,64.798,15.162,15.850, 
1600,65.833,16.765,16.205, 
1700,66.825,18.402,16.520, 
1800,67.776,20.066,16.762, 
1900,68.689,21.754,16.995, 
2000,69.566,23.465,17.220, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Perry and Green,1984) 
405.6,111.5,73.8, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Spiers,1977) 
239.7,0.682,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Weber,1979) (#) 
358.,3.15,312.3,3.53, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
2, 
'Air     ',293.,1.,0.229,28.9,97.0,2.617,132.,36.4,(Foust,1982) 
'Air     ',273.,1.,0.198,28.9,97.0,2.617,132.,36.4,(Treybal,1981) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .50525E+01, .11047E-01,-.28340E-05, .36606E+05, .17352E-09,200.,2000.,.9999,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .12421E+04, .27158E+01,-.69672E-03, .89995E+07, .42658E-07,200.,2000.,.9999,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
6.07,8.23E-03,-0.16E-06,-0.66E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.93720E-06, .38990E-07,-.44050E-11, .00000E+00, 70.,1500.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K) 
-9.372,0.3899,-44.05E-06, 70.,1500.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .38102E-03, .53887E-04, .12268E-06,-.36343E-10,270.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K)  
0.91,0.1287,2.93E-04,-8.68E-08,270.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
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(#) Os parâmetros de Lennard-Jones foram determinados a partir das propriedades do gás no 
ponto crítico. 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O NH3 é um gás incolor, de cheiro sufocante, pouco inflamável (limites de flamabilidade no ar: 15 a 27%). É um gás corrosivo e 
tóxico: o limite de exposição longo (período de 8horas, TLV ou VME) é de 25ppmv; o limite de exposição curto (10 minutos) é de 
35ppmv. 
O NH3 usa-se como agente revelador em reprografia, síntese química, fluido frigorífico. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS  
Pensa-se que o amoníaco possa ser um dos produtos intermediarios da oxidação dos compostos orgânicos azotados existentes no 
carvão. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
As técnicas de análise de NH3 em fluidos gasosos incluem técnicas instrumentais e técnicas por química molhada. 
As técnicas instrumentais estão ainda pouco desenvolvidas, e incluem técnicas potenciométricas, por infravermelhos e por 
quimiluminiscência após prévia conversão a NO. A técnica potenciométrica de medida  de amónia responde à amónia dissolvida 
(previamente absorvida) e está sujeita a poucas interferências para além das aminas voláteis; este método ainda não está implementado 
em instrumentos comerciais de análise em contínuo, embora sejam correntes aplicações desenvolvidas para análises em batch; a gama 
concentraçãoes a que os eléctrodos respondem é enorme (0.017 a 17000ppmNH3). 
A análise de NH3 por infravermelhos tem por limite de detecção cerca de 1 ppm e utiliza luz infravermelha com 10.5µm de 
comprimento de onda. 
A conversão de NH3 a NO tem sido utilizada para medir o primeiro realizando pequenas alterações aos conversores dos analisadores de 
NO por quimiluminiscência. 
As técnicas de química molhada por espectrofotometria estão bem desenvolvidas, e incluem os métodos de Nessler e indofenol; em 
casos especiais em que não seja recomendável o desenvolvimento de côr directo, pode justificar-se a destilação prévia da amostra 
contendo NH3. 
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A2.12 - Oxigénio (O2) 
 
GÁS 
O2      Oxigénio 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,2,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
32.00, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol) 
0.000, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,46.218,-.685,6.961, 
 298,49.004,0.000,7.020, 
 300,49.047,0.013,7.023, 
 400,51.091,0.724,7.196, 
 500,52.722,1.455,7.431, 
 600,54.098,2.210,7.670, 
 700,55.297,2.988,7.883, 
 800,56.361,3.786,8.063, 
 900,57.320,4.600,8.212, 
1000,58.192,5.427,8.336, 
1100,58.991,6.266,8.439, 
1200,59.729,7.114,8.527, 
1300,60.415,7.971,8.604, 
1400,61.055,8.835,8.674, 
1500,61.656,9.706,8.738, 
1600,62.222,10.583,8.800, 
1700,62.757,11.465,8.858, 
1800,63.265,12.354,8.916, 
1900,63.749,13.249,8.973, 
2000,64.210,14.149,9.029, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume Critico molar (cm3/mol)(Bird et al.,1960) 
154.4,49.7,74.4, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
90.,1.136,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) 
113.,3.433, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA (Spiers,1977) 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
21, 
 250.,18.1E-06,22.7E-03, 
 300.,20.7E-06,26.5E-03, 
 340.,22.7E-06,29.5E-03, 
 400.,25.8E-06,33.7E-03, 
 450.,28.3E-06,37.1E-03, 
 500.,30.5E-06,40.4E-03, 
 550.,32.7E-06,43.7E-03, 
 600.,34.8E-06,46.9E-03, 
 650.,36.7E-06,50.1E-03, 
 700.,38.6E-06,53.3E-03, 
 750.,40.4E-06,56.5E-03, 
 800.,42.2E-06,59.6E-03, 
 850.,43.9E-06,62.7E-03, 
 900.,45.6E-06,65.6E-03, 
 950.,47.3E-06,68.5E-03, 
1000.,48.9E-06,71.3E-03, 
1100.,52.0E-06,76.9E-03, 
1200.,55.1E-06,82.3E-03, 
1300.,58.0E-06,87.6E-03, 
1400.,60.9E-06,92.9E-03, 
1500.,63.7E-06,98.2E-03, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
11, 
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'N2      ',273.,1.,0.181,28.010,91.5,3.681,126.2,33.5,(Perrys and Chilton,1973) 
'CO2     ',273.,1.,0.139,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO2     ',773.,1.,0.90,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984) 
'CO      ',273.,1.,0.185,22.010,110.,3.59,133.,34.5,(Perry and Green,1984) 
'CO      ',723.,1.,1.0,22.010,110.,3.59,133.,34.5,(Perry and Green,1984) 
'Ar      ',293.,1.,0.20,39.948,124.,3.418,151.,48.,(Bird et al.,1960) 
'H2O     ',723.,1.,1.3,18.0144,363.,2.655,647.3,218.4,(Perry and Green,1984) 
'Air     ',273.,1.,0.178,28.9,97.,3.617,132.,36.4,(Perry and Green,1984) 
'Air     ',298.,1.,0.206,28.9,97.,3.617,132.,36.4,(Foust et al.,1982) 
'H2      ',273.,1.,0.697,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
'H2      ',773.,1.,4.2,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .54811E+01, .49423E-02,-.26500E-05, .24019E+05, .53318E-09,200.,2000.,.9997,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .71717E+03, .64667E+00,-.34674E-03, .31427E+07, .69764E-07,200.,2000.,.9997,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
6.22,2.71E-03,-0.37E-06,-0.22E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                       
 .26918E-05, .68519E-07,-.29857E-10, .75600E-14,250.,1500.,.99996,21, µ (este estudo) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
18.11,0.6632,-187.9E-06,110.,1300.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K)                                          
 .33470E-02, .81930E-04,-.16987E-07, .29881E-11,250.,1500.,.99998,21, k(este estudo) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
-0.7816,0.238,-0.8939E-04,2.324E-08,110.,1500.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
Gás incolor, inodoro, comburente, oxidante, não tóxico, não corrosivo. 
As  suas aplicações industriais incluem o uso como comburente, como oxidante e na preparação de misturas gasosas. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O oxigénio intervém directamente na combustão do carvão para formar água e dióxido de carbono. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos analíticos correntes de determinação de O2 numa amostra de gás incluem os métodos instrumentais e os métodos de 
química molhada.  
Os métodos instrumentais incluem a análise por paramagnetismo, por oxi-redução em estado sólido (célula de zircónio) e por 
cromatografia. O método paramagnético faz uso do facto de a molécula de O2 possuir  dois electrões desemparelhados, o que torna 
esta molécula susceptível aos campos magnéticos; o NO e o NO2 são interferentes importantes; o limite de detecção deste método é de 
cerca de 0.1%, mas poderá ser alargado até 0.02%. O método da célula de zircónio é um método electroquímico de estado sólido; 
baseia-se na força electromotriz gerada entre o gás contendo oxigénio e um material sólido de referência localizado dentro da sonda 
(mistura de paládio e óxido de paládio), separados por uma camada de óxido de zircónio; este sensor é operado a uma temperatura fixa 
entre 600 e 700°C; apresenta um nível de detecção de cerca de 0.1ppm, mas não é específico já que apresenta interferências de agentes 
redutores como o CO e o H2. 
A análise cromatográfica simples é possível, usando um TCD e um enchimento do tipo Molecular Sieve 5A ou 13X; o nível de 
detecção é de cerca de 1%. 
Os métodos de química molhada para análise do O2 inclui o método de Winkler, e a análise Orsat. Esta última usa como agente de 
absorção do O2 uma solução alcalina de pirogalhol. 
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A2.13 - Dióxido de enxofre (SO2) 
 
GÁS 
SO2     Dióxido de enxofre 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,2,0,1,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1971) 
64.07, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-70.947, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
20, 
 200,55.670,-.893,8.693, 
 298,59.298,0.000,9.530, 
 300,59.357,0.018,9.547,  
 400,62.222,1.016,10.395, 
 500,64.623,2.093,11.132, 
 600,66.707,3.237,11.723, 
 700,68.550,4.433,12.180, 
 800,70.200,5.669,12.532, 
 900,71.693,6.937,12.806, 
1000,73.054,8.229,13.022, 
1100,74.303,9.540,13.194, 
1200,75.458,10.866,13.335, 
1300,76.530,12.206,13.451, 
1400,77.530,13.556,13.549, 
1500,78.468,14.915,13.632, 
1600,79.350,16.282,13.704, 
1700,80.183,17.656,13.767, 
1800,80.971,19.035,13.822, 
1900,81.720,20.420,13.872, 
2000,82.433,21.809,13.917, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS 
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
430.7,77.8,122.0, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Spiers,1977) 
263.2,1.460,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960) (Weber,1979) 
252.,4.290,347.,4.04, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA  
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .64648E+01, .12731E-01,-.77766E-05,-.22590E+04, .16452E-08,200.,2000.,.9993,20, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .42248E+03, .83199E+00,-.50821E-03,-.14763E+06, .10751E-06,200.,2000.,.9993,20, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K)  
5.85,15.4E-03,-11.1E-06,2.91E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.37930E-06, .46450E-07,-.72760E-11, .00000E+00,170.,1700.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
-3.793,0.4645,-72.76E-06,170.,1700.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.80851E-02, .63433E-04,-.13817E-07, .23028E-11,300.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
-19.31,0.1515,-0.33E-04,0.55E-08,300.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
PROPRIEDADES QUÍMICAS 
O SO2 é um gás incolor, com odor picante muito irritante, não inflamável, muito tóxico (o limite de exposição longo (período de 
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8horas, TLV ou VME) é de 2ppmv; o limite de exposição curto (10 minutos) é de 5ppmv), corrosivo na presença de humidade. 
As aplicações industriais incluem a síntese química, antiparasitagem e antissepsia. 
 
REACÇÕES QUÍMICAS 
O SO2 é um poluente que resulta da oxidação dos compostos de enxofre presentes no carvão. 
 
MÉTODOS DE ANÁLISE 
Os métodos de análise do SO2 são em grande número, quer instrumentais quer de química molhada. 
Os métodos instrumentais incluem, para além dos sistemas de análise automatizados tendo por princípio os métodos da química 
molhada, a análise por infravermelhos (NDIR), a análise por fotometria de chama e a análise por fluorescência.  
A análise por infravermelhos apresenta como limite de detecção cerca de 10 ppm, está sujeita a interferências de H2O. Absorve 
fortemente no infravermelho a 7.4µm e a 8.7µm. 
A análise por fotometria de chama é feita por medida da intensidade de radiação emitida pelos electrões excitados do enxofre durante a 
sua volatilização em chama de hidrogénio; a radiação de comprimento de onda específico (cerca de 394nm) é detectada por um 
fotomultiplicador; este método é muito sensível, e embora específico para o enxofre não permite distinguir as várias formas em que este 
aparece. 
A análise por fluorescência do SO2 baseia-se na luz emitida pela moléculas de SO2 excitadas por irradiação com luz ultravioleta (200 a 
250 nm); esta fluorescência é detectada por um fotomultiplicador, após  filtragem das radiações de comprimento de onda não 
desejados; o vapor de água e os hidrocarbonetos aromáticos são interferentes e necessitam de ser removidos; o limite de detecção é 
semelhante ao caso anterior; este método pode ser utilizado para detectar as formas reduzidas de enxofre desde que estas sejam 
previamente oxidadas a SO2. 
De entre os métodos de química molhada destaca-se o método da pararosanilina que é o método de referência para a determinação do 
SO2. 
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A2.14 - Cloro (Cl2) 
 
GÁS 
Cl2     Cloro 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Bird et al.,1960) 
70.91, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS () 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
0.000, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
0, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al.,1960) 
417.,76.1,124., 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Perry and Green,1984) 
238.6,1.56,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960)  
357.0,4.115, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA () 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .70000E+01, .50500E-02,-.43900E-05, .00000E+00, .13000E-08,300.,1500.,.000,0, cp(Borreson et al.,1976a) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .41333E+03, .29819E+00,-.25921E-03, .00000E+00, .76761E-07,300.,1500., cp(Borreson et al.,1976a) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
7.00,5.05E-03,-4.39E-06,1.30E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976a) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .51750E-06, .45690E-07,-.88540E-11, .00000E+00, 75.,1500.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
5.175,45.69E-02,-88.54E-06,75.,1500.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .13608E-02, .24285E-04, .87927E-08,-.52338E-11,190.,1500.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
3.25,5.8E-02,0.21E-04,-1.25E-08,190.,1500.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
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A2.15 - Cloreto de hidrogénio (HCl) 
 
GÁS 
HCl     Ácido clorídrico 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR () 
36.46, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Castelan,1972) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-22.063, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
0, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Perry and Green,1984) 
324.6,81.6,86.81, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3)(Spiers,1977) 
188.15,-0.001,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Foust et al.,1982) (Weber,1979) (#)  
360.,3.305,328.,3.36,249.8,3.72, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA () 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .72400E+01,-.17600E-02, .30700E-05, .00000E+00,-.10000E-08,300.,1500.,.000,0, cp(Borreson et al.,1976a) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .83143E+03,-.20212E+00, .35255E-03, .00000E+00,-.11484E-06,300.,1500., cp(Borreson et al.,1976a) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
7.24,-1.76E-03,3.07E-06,-1.0E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976a) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.95540E-06, .54450E-07,-.96560E-11, .00000E+00,150.,1700.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
-9.554,54.45E-02,-96.56E-06,150.,1700.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.10886E-03, .53049E-04,-.10467E-07, .66992E-12,120.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
-0.26,12.67E-02,-0.25E-04,0.16E-08,120.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
(#) Os parâmetros de Lennard-Jones foram determinados a partir das propriedades do gás no 
ponto crítico. 
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A2.16 - Flúor  (F2) 
 
GÁS 
F2      Flúor 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Bird et al.,1960) 
38.00, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS () 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
0.000, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
0, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Perry and Green,1984) (#) 
118.15,25.0,81.95, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) (Perry and Green,1984) 
86.15,1.51,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al.,1960)  
112.0,3.653, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA () 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .58900E+01, .69400E-02,-.54800E-05, .00000E+00, .15200E-08,300.,1500.,.000,0, cp(Borreson et al.,1976a) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .64898E+03, .76468E+00,-.60381E-03, .00000E+00, .16748E-06,300.,1500., cp(Borreson et al.,1976a) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
5.89,6.94E-03,-5.48E-06,1.52E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976a) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .22090E-05, .76900E-07,-.21160E-10, .00000E+00, 75.,1300.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
22.09,76.9E-02,-211.6E-06,75.,1300.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .78104E-03, .82861E-04, .51919E-07,-.74403E-10,140., 800.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
1.8654,19.79E-02,1.24E-04,-17.77E-08,140.,800.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
(#) O volume crítico molar foi estimado a partir das constantes de potencial de Lennard-Jones. 
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A2.17 - Fluoreto de hidrogénio (HF) 
 
GÁS 
HF      Ácido fluorídrico 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,0,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR () 
20.00, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Castelan,1972) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-64.2, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
0, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Perry and Green,1984) (*) 
461.2,64.85,173.7, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) (Perry and Green,1984) 
292.55,-0.001,1., 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (#) 
355.0,4.700, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA () 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .71600E+01,-.10100E-02, .13400E-05, .00000E+00,-.28000E-09,300.,1500.,.000,0, cp(Borreson et al.,1976a) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K) 
 .14989E+04,-.21144E+00, .28053E-03, .00000E+00,-.58618E-07,300.,1500., cp(Borreson et al.,1976a) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
7.16,-1.01E-03,1.34E-06,-0.28E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976a) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.19210E-05, .45980E-07,-.79960E-11, .00000E+00,150.,1700.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
-19.21,45.98E-02,-79.96E-06,150.,1700.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .38562E-02, .52756E-04, .22610E-07,-.98394E-11,170.,1700.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
9.21,12.60E-02,0.54E-04,-2.35E-08,170.,1700.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
(#) Os parâmetros de Lennard-Jones foram determinados a partir das propriedades do gás no 
ponto crítico (Bird et al.,1960). 
(*) O volume crítico foi determinado a partir da temperatura e pressão críticos (Bird et al.,1960). 
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A2.18 - Metano (CH4) 
 
GÁS 
CH4     Metano 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
1,4,0,0,0,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Bird et al., 1960) 
16.04, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1971) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-17.216, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
25, 
 200,41.222,-0.805,8.001, 
 298,44.490,0.000,8.518, 
 300,44.543,0.016,8.535, 
 400,47.144,0.923,9.680, 
 500,49.453,1.960,11.076, 
 600,51.597,3.138,12.483, 
 700,53.622,4.454,13.813, 
 800,55.548,5.897,15.041, 
 900,57.385,7.458,16.157, 
1000,59.141,9.125,17.160, 
1100,60.819,10.887,18.052, 
1200,62.424,12.732,18.842, 
1300,63.960,14.652,19.538, 
1400,65.431,16.637,20.150, 
1500,66.840,18.679,20.688, 
1600,68.191,20.772,21.161, 
1700,69.486,22.910,21.579, 
1800,70.730,25.086,21.947, 
1900,71.926,27.298,22.273, 
2000,73.076,29.540,22.562, 
2100,74.183,31.809,22.820, 
2200,75.250,34.103,23.050, 
2300,76.279,36.418,23.256, 
2400,77.273,38.753,23.441, 
2500,78.233,41.106,23.608, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Bird et al., 1960) 
190.7,45.8,99.3, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão de saturação (atm) Calor latente vaporização 
(cal/g) (Spiers,1977) 
111.75,0.415,1.,138.3, 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Bird et al., 1960)  
137.0,3.822, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
3, 
'CO2     ',273.,1.,0.153,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984).139(Bird et al.,1960) 
'CO2     ',298.,40.,0.00215,44.010,190.,3.996,304.2,72.9,(Perry and Green,1984).139(Bird et al.,1960) 
'H2      ',273.,1.,0.625,2.016,38.0,2.915,33.3,12.8,(Perry and Green,1984) 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .76824E+00, .24090E-01,-.90861E-05, .11240E+06, .12417E-08,200.,2500.,.999955,25, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .20054E+03, .62882E+01,-.23718E-02, .29341E+08, .32414E-06,200.,2500.,.999955,25, cp(este estudo) 
cp (cal/mol.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
5.04,9.32E-03,8.87E-06,-5.37E-09,300.,1500.,1., cp(Borreson et al.,1976a) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .15960E-05, .34390E-07,-.81400E-11, .00000E+00,190.,1270.,.000,0, µ(Miller et al.,1976a) 
µ (µpoise) = a0 + a1*T + a2*T**2 (K)  
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15.96,34.39E-02,-81.40E-06,190.,1270.,1.E-07, µ(Miller et al.,1976a) 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
-.18687E-02, .87257E-04, .11786E-06,-.36138E-10,270.,1270.,.000,0, k(Miller et al.,1976b) 
k (µcal/s.cm.K) = a0 + a1*T + a2*T**2 + a3*T**3 (K) 
-4.463,20.84E-02,2.815E-04,-8.631E-08,270.,1270.,4.187E-04, k(Miller et al.,1976b) 
 
Capacidade calorífica (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) 
 .1016334E+04, .4533380E+01,-.1202379E-02, .8174500E-07,200.,2500.,.997905,25, cp(este estudo) 
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A2.19 - Sulfureto de hidrogénio (H2S) 
 
GÁS 
H2S     Ácido sulfídrico 
COMPOSIÇÃO ELEMENTAR CHONS gás ião 
0,2,0,0,1,1,0, 
MASSA MOLECULAR (Stull and Prophet,1973) 
34.064, 
PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS (Stull and Prophet,1973) 
Entalpia de formação a 1 atm e 298.15 K (kcal/mol)  
-4.880, 
Temp.(K) Entropia(cal/mol.K) Entalpia(kcal/mol) Cap.calorífica a P=cte(cal/mol.K) 
25, 
 200,45.872,-.791,7.978, 
 298,49.151,0.000,8.172, 
 300,49.202,0.015,8.176, 
 400,51.597,0.849,8.504, 
 500,53.536,1.718,8.889, 
 600,55.193,2.628,9.306, 
 700,56.660,3.580,9.737, 
 800,57.988,4.575,10.162, 
 900,59.209,5.612,10.567, 
1000,60.342,6.687,10.943, 
1100,61.401,7.799,11.281, 
1200,62.396,8.943,11.584, 
1300,63.334,10.115,11.853, 
1400,64.221,11.312,12.092, 
1500,65.063,12.532,12.303, 
1600,65.863,13.772,12.491, 
1700,66.625,15.030,12.658, 
1800,67.353,16.303,12.808, 
1900,68.049,17.590,12.941, 
2000,68.716,18.891,13.063, 
2100,69.356,20.203,13.171, 
2200,69.971,21.525,13.270, 
2300,70.563,22.856,13.360, 
2400,71.133,24.197,13.444, 
2500,71.684,25.545,13.520, 
PROPRIEDADES CRÍTICAS    
Temperatura crítica (K) Pressão crítica (atm) Volume crítico molar (cm3/mol) (Spiers,1977) 
373.55,88.9,97.3, 
Temperatura de ebulição (K) Massa volúmica do líquido em ebulição (g/cm3) Pressão (atm) Calor latente vaporização (cal/g) 
(Spiers,1977) 
213.55,.92,1.,131.9, 
PROPRIEDADES DE TRANSPORTE 
e/k (K) Sigma (A) (Weber,1979) (#)  
343.,3.49,287.6,3.87, 
VISCOSIDADE e CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 
Temperatura (K) Viscosidade dinâmica (kg/m.s) Condutibilidade térmica (W/m.K) 
0, 
DIFUSIVIDADE - Dados tabelados Par de difusão Temperatura (K) Pressão (atm) 
Difusividade (cm2/s) Massa molecular (g/mol) e/k (K) sigma (A) Tc (K) Pc(atm) 
0, 
 
POLINÓMIOS INTERPOLADORES 
cp (cal/mol.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .57955E+01, .69645E-02,-.20826E-05, .36666E+05, .21067E-09,200.,2500.,.9996,25, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .71236E+03, .85604E+00,-.25599E-03, .45068E+07, .25894E-07,200.,2500.,.9996,25, cp(este estudo) 
Cp (J/kg.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*(1/T)**2+A 4*T**3 (K)                         
 .71236E+03, .85604E+00,-.25599E-03, .45068E+07, .25894E-07,200.,2500.,.9996,25, cp(este estudo) 
 
µ (kg/m.s) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) (*) 
-.29908E-05, .57693E-07,-.19887E-10, .38569E-14,200.,2000.,.99990,19, µ(este estudo) 
Não está disponível em forma de tabela ou correlação nas fontes consultadas. 
Não está disponível em forma de tabela ou correlação nas fontes consultadas. 
 
k (W/m.K) = A0+A1*T+A 2*T**2+A 3*T**3 (K) ($) 
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-.44600E-02, .70591E-04,-.15303E-08,-.11148E-11,200.,2000.,.99998,19, k(este estudo) 
Não está disponível em forma de tabela ou correlação nas fontes consultadas. 
Não está disponível em forma de tabela ou correlação nas fontes consultadas. 
 
 
(#) Os parâmetros de Lennard-Jones foram determinados a partir das propriedades do gás no ponto crítico. 
(*) Os parâmetros de regressão da viscosidade foram determinados a partir de uma tabela de valores calculados a partir da fórmula 
Chapman-Enskog (Bird et al.,1960). 
($) Os parâmetros de regressão da condutibilidade térmica foram determinados a partir de uma tabela de valores calculados a partir da 
fórmula Euken (Bird et al.,1960). 
 


