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Introdução: As indústrias de transformação estão sendo impactadas com a globalização
da economia mundial. Nesse contexto, procedimentos que promovam sintonia entre
fatores de produção, proteção ambiental e garantam o equilíbrio sócio-econômico
tornam-se importantes. Especificamente, esse trabalho aborda a absorção gasosa em
planta industrial de ácido nítrico. O referido composto é aplicado em larga escala
principalmente como matéria-prima para fertilizantes e explosivos. Nesse contexto,
priorizou-se o estudo das técnicas utilizadas para aperfeiçoar a retenção de gases de
nitrogênio na fase líquida. Vale destacar, a dispersão daqueles poluentes favorece a
precipitação pluviométrica com altos níveis de acidez sendo nociva para o status
ambiental. Objetivo: O objetivo desse estudo é descrever a absorção dos óxidos de
nitrogênio estabelecendo as condições operacionais que devem ser aplicadas para
aperfeiçoar a produção/recuperação de compostos com alto valor agregado, e sua
aplicação em função da grande relevância ambiental para evitar a dispersão de
poluentes gasosos causadores da chuva ácida. Metodologia: A coleta de dados ocorreu
por meio de revisão da literatura sistemática com meta-análise. Como método principal
optou-se pelo indutivo, cuja intenção referiu-se em agrupar os estudos de interesse
para favorecer a argumentação e construção de conclusão geral a partir da
identificação das coincidências detectadas nos dados investigados.  Artigos científicos
foram acessados com base de dados Scielo publicados nos últimos dez anos, sendo
utilizados 10 artigos nacionais e 02 internacionais, disponíveis on-line em texto
completo. Foram utilizados como descritores: ácido nítrico, chuva ácida e torres de
absorção. Resultados: A produção de ácido nítrico ocorre pelo processo de Ostwald.
Em uma primeira etapa a amônia é aquecida juntamente com o catalisador metálico
(platina) sendo oxidada com formação do óxido nítrico, que, por sua vez, sofre
oxidação, formando dióxido de nitrogênio e depois reagem com água, dando origem,
finalmente, ao ácido. Na torre de absorção, os fluxos de correntes de gás e líquido
ocorrem em contracorrente e materiais de enchimento garantem superfície de contato e
turbulência necessária para que ocorra transferência de massa e energia com boa
eficiência. O diâmetro do equipamento é projetado em função da capacidade
operacional, sendo determinado pela vazão de alimentação da corrente gasosa. Como o
escoamento hidráulico do líquido influencia na eficiência dos pratos ou recheios, a
verificação da hidrodinâmica executada para o diâmetro da coluna, determina a altura
da coluna. De modo geral, para melhor eficiência é necessário garantir pressões e
temperaturas apropriadas para favorecer o desenvolvimento das operações unitárias.
Além disso, é importante atentar para o desenvolvimento do programa de prevenção de
riscos ambientais nessas indústrias com inclusão de medidas de proteção para
colaboradores e meio ambiente. Dentre essas, equipamentos de proteção individuais e
estabelecimento de fluxo apropriado para o descarte dos rejeitos. Conclusão: Neste
trabalho abordou-se o processo de produção do ácido através da absorção dos óxidos
de nitrogênio com base na revisão da literatura. Identificou-se que as condições
operacionais mais adequadas demandam altas pressões, controle da temperatura e das
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emissões fugitivas para minimizar as probabilidades quanto à ocorrência da chuva
ácida antrópica.
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