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A fim de garantir resultados representativos e procedimentos de ensaio que apresentem a 

repetitividade e a reprodutibilidade de análises de gás natural é necessário considerar as influências 
termodinâmicas sobre o mesmo quando coletado sob alta pressão, já que estes efeitos influem na 
confiabilidade do monitoramento da qualidade do gás natural. 

Entre os fenômenos termodinâmicos, podemos citar o efeito Joule-Thomson que ocorre em válvulas 
reguladoras de pressão durante a análise do gás. Este efeito torna-se mais pronunciado quanto maior for a 
queda de pressão, causando a condensação das frações mais pesadas do gás, o  que significa o 
empobrecimento da amostra, que leva, conseqüentemente, a resultados não confiáveis de análise. Vale 
salientar que o cálculo de diversos parâmetros, tais como poder calorífico superior, densidade e índice de 
Wobbe, dependem diretamente da composição do gás determinada pela análise cromatográfica de seus 
constituintes. 

Desta forma, para o estudo destas influências, montou-se um sistema formado por cilindro 
amostrador de aço inox com capacidade hidráulica de 150 ml, válvula reguladora de alta pressão, banho 
termostático, analisador de umidade e cromatógrafo a gás. 

Com amostras coletadas a uma pressão de 220 kgf/cm2 e temperatura ambiente, foram realizadas 
análises dos constituintes do gás natural por cromatografia em fase gasosa e determinação do teor de umidade 
através de método eletrolítico. Durante os ensaios, diferentes temperaturas da válvula reguladora e do cilindro 
amostrador foram mantidas constantes por intermédio de banhos termostáticos. 
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