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Resumo 

 

Neste trabalho são comparadas simulações de colunas de destilação a partir de 
modelos implementados no simulador EMSO. São observados cinco modelos com 
diferentes simplificações para que sejam observados os efeitos destas nos resultados das 
simulações.A comparação é feita utilizando estudos de caso com misturas de substâncias, 
através de gráficos de perfil de composição e temperatura dentro da coluna de pratos e 
do tempo de simulação, variável importante para analisar a necessidade do detalhamento 
do modelo.  

São abordadas as simplificações mais comuns como suposições de volatilidade 
relativa constante, constante de equilíbrio ideal, fluxos molares constantes e equilíbrio 
termodinâmico. O simulador se provou eficiente para realizar a comparação entre os 
modelos, e se observou que para determinadas misturas, o detalhamento do modelo não 
implica um ganho significativo na capacidade de representar o processo e para outras, 
certas simplificações não são aceitáveis.A análise do tempo de simulação mostra que o 
detalhamento do modelo exerce grande influência no tempo de simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

Lista de Figuras 

Figura 3.1: a) Esquema de um condensador total. b) Esquema de um refervedor do tipo 
“kettle” ................................................................................................................................... 7 

Figura 3.2: Esquema da coluna de destilação utilizada na modelagem. ............................... 7 

Figura 4.1: Diagrama líquido-vapor do sistema benzeno-tolueno. ..................................... 13 

Figura 4.2: Gráfico da composição de líquido pelo nº de estágio da mistura benzeno-
tolueno. ................................................................................................................................ 15 

Figura 4.3: Gráfico da temperatura pelo nº de estágio da mistura benzeno-tolueno. ...... 16 

Figura 4.4: Curvas de composição de líquido pelo número de estágio dos modelos 
rigorosos da mistura benzeno-tolueno.........................................................................17 

Figura 4.5: Gráfico da composição de líquido pelo nº de estágio da mistura propano–
butano. ................................................................................................................................. 19 

Figura 4.6: Gráfico da temperatura pelo nº de estágio da mistura propano-butano. ........ 19 

Figura 4.7: Curvas de composição de líquido pelo número de estágio dos modelos 
rigorosos da mistura propano-butano............................................................................20 

Figura 4.8: Diagrama de equilíbrio líquido-vapor para a mistura etanol-água ................... 21 

Figura 4.9: Gráfico da composição de líquido pelo nº de estágio da mistura etanol-água.22 

Figura 4.10: Gráfico da temperatura pelo nº de estágio da mistura etanol-água. ............. 23 

Figura 4.11: Curvas de composição de líquido pelo número de estágio dos modelos 
rigorosos da mistura água-etanol.................................................................................24 

 

 

 

 

 

 

 

  



DEQUI / UFRGS  v

Lista de Tabelas 

 

Tabela 3.1:  Simplificações utilizadas nos modelos.....................................................12 

Tabela 3.2: Número de linhas de código e número de variáveis nos modelos 
implementados.......................................................................................................12 

Tabela 4.1: Condições de alimentação e variáveis especificadas para a simulação da 
mistura benzeno-tolueno. ................................................................................................... 14 

Tabela 4.2: Resultados da simulação da mistura benzeno-tolueno para os diferentes 
modelos. .............................................................................................................................. 14 

Tabela 4.3: Condições de alimentação e variáveis especificadas para a simulação da 
mistura propano-butano. .................................................................................................... 18 

Tabela 4.4: Resultados da simulação da mistura propano-butano para os diferentes 
modelos. .............................................................................................................................. 18 

Tabela 4.5: Condições de alimentação e variáveis especificadas para a simulação da 
mistura etanol-água. ............................................................................................................ 21 

Tabela 4.6: Resultados da simulação da mistura etanol-água para os diferentes modelos.
 ............................................................................................................................................. 22 

 

 

 

  



 vi 

Lista de Símbolos 

 
 
αab     Volatilidade relativa entre o componente a e o componente b 
ΔP      Diferença de pressão (kPa) 
Φi

L       Coeficiente de fugacidade da fase líquida no estágio i 
Φi

V      Coeficiente de fugacidade da fase vapor no estágio i 
EMV     Termo de eficiência de estágio de Murphree 
B         Vazão molar de produto de fundo (mol/h) 
D        Vazão molar de destilado (mol/h) 
Fi        Vazão molar de alimentação no estágio i (mol/h) 
hi        Entalpia da fase líquida no estágio i (J/mol) 
Hi       Entalpia da fase vapor no estágio i (J/mol) 
ki        Constante de equilíbrio líquido-vapor no estágio i 
Li         Vazão molar de líquido que deixa o estágio i (mol/h) 
N        Número de estágios na coluna 
Pi        Pressão no estágio i (kPa) 
Qc       Calor retirado do condensador (W) 
Qr       Calor inserido no refervedor (W) 
R         Razão de refluxo 
Ti        Temperatura no estágio i (K) 
Vi        Vazão molar de vapor que deixa o estágio i(mol/h) 
xi         Fração molar de líquido no estágio i 
yi         Fração molar de vapor no estágio i 
zi         Composição da alimentação no estágio i    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEQUI / UFRGS  1

1 Introdução e Motivação 

 

A destilação é uma operação unitária que surgiu há milhares de anos e continua 
sendo amplamente utilizada para separar misturas de substâncias, tendo grande 
importância na indústria química e de petróleo. No início do século XIX, este processo de 
separação passou a ser empregado em colunas de destilação, operadas de forma 
contínua, o que motivou diversos estudos sobre modelos matemáticos e correlações 
capazes de prever o funcionamento destes equipamentos. Porém, o grande número de 
variáveis envolvidas e cálculos extensos fez com que estes estudos se mostrassem 
satisfatórios somente com o advento dos computadores, o que ocasionou o surgimento 
concomitante de vários modelos matemáticos. (KISTER, 1992) 

A simulação da separação por destilação é especialmente importante, pois esta é uma 
dos maiores responsáveis pelo consumo de energia nas indústrias químicas e sem esta 
ferramenta, dificilmente seria possível prever com precisão os resultados do processo. O 
uso desta permite, além de realizar projetos e estimar custos, de se criar estratégias de 
controle e otimização, efetuar treinamento de operadores e estimar parâmetros de 
processo. No entanto, um modelo matemático pode acabar não representando os 
fenômenos que ocorrem na realidade ou sendo demasiadamente complexo para sua 
aplicação, sendo necessário escolher o modelo mais apropriado para cada caso. 

A modelagem rigorosa de uma coluna de destilação é complexa, envolve um grande 
número de variáveis, portanto se utilizam simplificações que facilitam sua implementação 
e desprezam situações específicas nas quais determinados fenômenos exercem pouca 
influência no resultado. Embora modelos mais rigorosos descrevam melhor um processo, 
estes podem apresentar problemas em sua convergência de resultados e demandam um 
tempo computacional maior. As simplificações diminuem a precisão de um modelo, mas 
em algumas situações um modelo mais simples não apresenta grandes perdas em sua 
capacidade de representar um fenômeno. 

Neste contexto, o presente trabalho tem o objetivo de comparar os resultados de 
simulações de colunas de destilação em estado estacionário, realizadas com o uso de 
modelos com diferentes graus de detalhamento. Na maior parte dos simuladores 
comerciais, os modelos são do tipo “caixa-preta”, onde as equações utilizadas não podem 
ser editadas ou até mesmo visualizadas pelo usuário. Logo, os modelos pertinentes a este 
trabalho foram implementados na linguagem de modelagem do simulador EMSO, no qual 
podem ser livremente adaptados. 

 A necessidade do grau de detalhamento será avaliada de acordo com o desempenho 
dos modelos em representar a separação de misturas binárias, e os resultados serão 
analisados através de gráficos de composição e temperatura. Outro fator importante a 
ser considerado é o tempo de simulação, pois embora os modelos mais simples que serão 
escopo deste trabalho exijam tempos praticamente insignificantes, em uma situação real 
onde um modelo muito rigoroso ou com muitos estágios deva ser simulado várias vezes, 
o tempo de simulação é uma variável importante.  

São simuladas as separações das misturas benzeno-tolueno, propano-butano e água-
etanol, que apresentam características distintas em suas interações líquido-vapor e 
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podem ser descritas por modelos, com o objetivo de avaliar somente os efeitos das 
simplificações no resultado das simulações. 

No capítulo 2, será feita uma breve revisão da bibliografia sobre modelos de colunas 
de destilação. 

No capítulo 3, será abordado o equacionamento dos modelos desenvolvidos para as 
simulações e as características do simulador EMSO. 

No capítulo 4, serão apresentados os resultados das simulações dos estudos de caso 
propostos. 

No capítulo 5, serão discutidos os resultados obtidos e as perspectivas de trabalhos 
futuros na mesma linha.  
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2 Revisão Bibliográfica 

 

Neste capítulo, será apresentada uma revisão sobre modelagem de colunas de 
destilação e sobre o uso de simplificações em diversos tipos de modelos. 

 

2.1 Modelos Rigorosos 

 

Vários estudos de modelos detalhados serviram de base para que fosse possível 
implementar os modelos presentes neste trabalho, em especial o proposto por STAUDT 
(2007) que utilizou o simulador EMSO para a modelagem de uma coluna de destilação 
utilizando o conceito de herança do simulador. Isto significa que equipamentos básicos 
podem ser modelados, como um estágio de equilíbrio, e utilizados diversas vezes em 
outro modelo, por exemplo, no de uma coluna.  Este tipo de estratégia facilita a 
organização em sistemas rigorosos, que envolvem equações dinâmicas, geometrias de 
prato e hidráulica, pois estes modelos geram um maior número de equações por estágio.  

Para analisar o comportamento de simplificações comuns em simulações de modelo 
estacionário, se optou pelo uso de conjuntos de equações sem se utilizar do recurso de 
herança. O modelo mais detalhado a ser abordado utiliza o cálculo da constante de 
equilíbrio por equações de estado, balanços de massa e de energia e perfil de pressões 
constante. 

 

2.2 Simplificações de Modelos 

 

Algumas simplificações e aproximações precisam ser feitas para que se possa estudar 
qualitativamente o processo. Uma das simplificações mais usuais a ser feita é a de 
considerar mistura binária de compostos na alimentação. A maioria das colunas de 
destilação opera com uma alimentação de múltiplos componentes, porém em muitos 
casos estes componentes podem ser aproximados por misturas binárias ou 
pseudobinárias através da divisão da mistura em componentes-chaves leves e chaves 
pesadas. A compreensão do problema é mais fácil quando se reduz este a apenas dois 
componentes. (LUYBEN, 1996) 

Outra simplificação muito utilizada é a de estágio de equilíbrio ideal, aquele que opera 
em estado estacionário com produtos líquido e vapor, existe contato íntimo e mistura 
perfeita entre as duas fases e todo líquido que deixa um estágio está em equilíbrio com o 
vapor que sai do mesmo estágio, ou seja, o equilíbrio termodinâmico é atingido. Porém, 
estas simplificações são usualmente aproximações, sendo necessária a introdução de 
uma equação de eficiência de estágio para modelos mais rigorosos, como a equação de 
eficiência de estágio de Murphree. (KISTER, 1992) 

Segundo SKOGESTAD (1992), mesmo modelos ditos rigorosos se utilizam de 
simplificações como a de estágio de equilíbrio ideal, ou da negligência das trocas internas 
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da coluna no balanço de energia. Um modelo rigoroso geralmente inclui balanços de 
massa e de energia em cada estágio, modelos da dinâmica do líquido e da dinâmica da 
pressão, podendo incluir também modelagens detalhadas do condensador e do 
refervedor; porém, segundo o autor, não existem referências de programas de destilação 
dinâmicos que resolvam um sistema de equações desta complexidade. Tendo isso em 
vista, são propostas várias simplificações na modelagem as quais são mostradas a seguir. 

 

2.2.1 Simplificações no acúmulo de vapor 

 

A simplificação mais comum envolve utilizar a pressão constante e negligenciar o 
acúmulo de vapor, devido ao fato de o acúmulo de líquido por estágio ser muito maior do 
que o do vapor. Esta simplificação não é recomendável para componentes muito voláteis 
ou colunas com alta pressão. Assumir pressão constante se justifica pois esta é uma 
variável freqüentemente controlada no processo de destilação. As equações de acúmulo 
são simplificadas no estado estacionário, sendo esta simplificação útil apenas em 
modelos dinâmicos. 

 

2.2.2 Simplificações no balanço de energia 

 

Uma simplificação comum para o balanço de energia envolve supor que o calor de 
vaporização dos componentes da coluna são idênticos e logo, os termos de entalpia do 
vapor do balanço de energia podem ser simplificados, resultando em fluxos molares 
constantes, ou seja, o fluxo de vapor é constante no interior da coluna, e, em estado 
estacionário o fluxo de líquido também passa a ser constante. Esta simplificação é válida 
quando os componentes são similares, apresentam massas moleculares próximas e 
quando os efeitos de calor de mistura não são significantes. Esta simplificação será 
abordada na maior parte dos modelos deste trabalho. 

 

2.2.3 Simplificações no acúmulo de líquido 

 

No acúmulo de líquido uma das formas de simplificação proposta por SKOGESTAD 
(1992) é a negligência da dinâmica do acúmulo líquido, o que é justificado pelo fato de 
que a dinâmica da composição é muito mais lenta que a dinâmica do acúmulo de líquido, 
sendo assim pouco afetada pelas suas variações. Naturalmente, esta simplificação só é 
válida para modelos dinâmicos. 
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2.2.4 Simplificações no equilíbrio líquido-vapor 

 

 A constante de equilíbrio é função da temperatura, da pressão e da composição do 
sistema em cada estágio de equilíbrio, e mede a tendência de um componente de se 
concentrar na fase vapor. A volatilidade relativa é a relação entre as constantes de 
equilíbrio das substâncias em uma mistura, e mede a facilidade de separação das 
mesmas. A volatilidade relativa pode ser assumida constante para algumas misturas 
quando não houver grande variação de temperatura e pressão ao longo do processo. A 
constante de equilíbrio pode ser calculada através de uma equação de estado pela 
fugacidade ou atividade dos componentes. No caso mais simples, para misturas ideais, as 
equações utilizadas assumem que o líquido é ideal e que o vapor segue a lei dos gases 
ideais. 
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3 Desenvolvimento 

 

Utilizando o simulador EMSO, foi possível implementar os diferentes modelos 
necessários para o estudo da influência das simplificações nos resultados das simulações. 
Neste capítulo será mostrado o diagrama da coluna de destilação a ser descrita na 
modelagem e o equacionamento dos modelos utilizados. 

 

3.1 Características do simulador 

 

Nos simuladores modulares, as equações são definidas para cada equipamento e os 
cálculos são feitos de forma seqüencial. Em sua maioria, a modelagem não é acessível ao 
usuário ou não pode ser modificada. Em um simulador baseado em equações, o usuário 
geralmente tem a liberdade de modelar um problema da forma mais conveniente e 
executar diversas tarefas variando suas opções ou especificações. Os modelos são 
facilmente visualizados e modificados.  

O simulador EMSO, baseado em equações, além de permitir a implementação de 
modelos pelo usuário, possui a possibilidade de utilizar pacotes termodinâmicos e bancos 
de dados de substâncias para efetuar cálculos de propriedades nos modelos. O plugin 
VRTherm, associado ao simulador, tornou mais fácil a implementação dos modelos com 
propriedades calculadas por equações de estado, como o coeficiente de fugacidade. 

Os códigos dos modelos implementados são mostrados em anexo no final do 
trabalho. 

    

3.2 Representação da coluna de destilação 

 

A coluna utilizada como base para todos os modelos foi uma coluna de pratos, com 
alimentação feita em um dos estágios intermediários. A numeração dos estágios de 
equilíbrio foi feita do topo para o fundo, sendo o estágio do topo denominado número 1 
e o refervedor, sendo o último estágio, denominado estágio N. O condensador utilizado 
foi do tipo total, ou seja, todo o vapor proveniente do estágio anterior será condensado, 
resultando em duas correntes líquidas: uma é retirada como destilado, e outra retorna ao 
estágio anterior como refluxo. Este tipo de condensador não possui retirada de vapor e, 
logo, não é um estágio de equilíbrio. O refervedor utilizado é do tipo “Kettle”, onde o 
líquido proveniente do estágio anterior é em parte vaporizado e reintroduzido na coluna, 
e o líquido em equilíbrio é retirado como produto de fundo. A figura 3.1 representa o 
condensador e refervedor utilizados, enquanto a figura 3.2 mostra o esquema da coluna 
descrita. 
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Figura 3.1: a) Esquema de um condensador total. b) Esquema de um refervedor do tipo 

 

Figura 3.2: Esquema da coluna 

a) Esquema de um condensador total. b) Esquema de um refervedor do tipo 
“kettle” 

Esquema da coluna de destilação utilizada na modelagem.

7

 

a) Esquema de um condensador total. b) Esquema de um refervedor do tipo 

 

de destilação utilizada na modelagem. 
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3.3 Equacionamento dos Modelos 

 

Como discutido no capítulo anterior, um modelo rigoroso para uma coluna de 
destilação envolve uma grande quantidade de variáveis, incluindo aspectos geométricos 
da coluna, de eficiência de estágio de equilíbrio e cálculos hidráulicos que não serão 
abordados nos modelos estudados com o intuito de simplificar ao máximo as simulações 
e facilitar sua convergência. O trabalho restringe-se aos tipos mais simples de modelos e 
estes serão numerados por conveniência, sendo o modelo mais simples denominado 
modelo I, os modelos intermediários denominados modelo II e modelo III, e por fim, o 
modelo mais rigoroso será denominado modelo IV. O equacionamento destes será visto 
nos subitens a seguir. 

 

3.3.1 Equacionamento do modelo I 

 

O primeiro modelo a ser implementado é o que possui o maior número de 
simplificações. Este modelo utiliza a suposição de que a volatilidade relativa entre os 
componentes da mistura não varia ao longo do processo de destilação, e que os fluxos 
molares de líquido e vapor no interior da coluna se mantêm constantes. Algumas 
equações serão utilizadas em todos os modelos, como as apresentadas a seguir: 

Equação de balanço de massa em torno de toda a coluna: 

      �� � ��� � ��                                                                   (1) 

Balanço de massa por componente em cada estágio: 

                       �� ���� 	 �
� ���� �	����� �� �
�������� �� ����������� �� ��                     (2) 

A equação de balanço de massa por componente no condensador pode ser 
simplificada como sendo apenas: 

� �� � �� ��������������������������������������������������������������������������������� 

Onde xd representa a composição de líquido retirada como destilado. 

Equações de restrição das fases líquido e vapor por estágio: 

                                                       
��� �� ����� �� ������������������������������������������������������������������������������� 

                                                       
�� �� ���� �� ������������������������������������������������������������������������������� 

Equação do refluxo: 

                                                               

� �� ��������������������������������������������������������������������������������������� 
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Na equação 2, o termo da alimentação só estará presente no estágio onde esta 
ocorre, podendo ser simplificada em todos os restantes. Nas Equações 4 e 5, os termos xa 
e ya referem-se às composições de líquido e vapor do componente mais volátil e os 
termos xb e yb referem-se as composições de líquido e vapor do componente menos 
volátil da mistura, respectivamente. 

As suposições específicas a este modelo são: 

Equação do cálculo da volatilidade relativa: 

α�� �� ��
� �!"��#�
� �!"��#

���
�$��#
�$��#

�����������������������������������������������%� 

 

Fluxos molares de líquido e vapor constantes: 

            
��� �� � 
� ���& & & � 
������������������������������������������������������'�   
 

���� �� ��� ���& & & � �������������������������������������������������������(�                                                   
                                                  

Os termos xb e yb podem ser isolados nas equações 4 e 5 e substituídos na equação 7, 
gerando uma equação para ya em função da volatilidade relativa e da composição xa, 
sendo então denominados apenas y e x : 

                                 � ���� α)*+,�
�α)*���+,����

����������������������������������������������������������         

                                     
Cabe salientar que dependendo das condições da alimentação, as equações 8 e 9 

sofrem mudanças. Caso a alimentação seja totalmente líquida, o que será utilizado em 
todas as simulações deste trabalho, a equação 8 se divide entre os estágios acima e 
abaixo do estágio de alimentação: 

                                                        

� �� � 
� ��& & & � � 
-�� �� �
��������������������������������������������������������� 

 

                                                        

- �� � 
-�� ���& & & � � 
. �� �
� � ���������������������������������������������������/� 

 
Onde o índice f representa o número do estágio onde se localiza a alimentação. 

 

3.3.2 Equacionamento do modelo II 

 

O segundo modelo a ser estudado utiliza a simplificação de que os fluxos molares de 
líquido e vapor são constantes como o modelo anterior, sendo mantidas as equações de 
(1) a (6), assim como as equações (11) e (12). Porém, a volatilidade relativa passa a ser 
variável através do cálculo das constantes de equilíbrio por estágio. A constante de 
equilíbrio é calculada assumindo que a fase vapor comporta-se como gás ideal e a fase 
líquida como solução ideal, ou seja, que a lei de Raoult seja válida. Este cálculo é feito 
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através das fugacidades dos componentes nas fases líquido e vapor, que podem ser 
simplificados conforme a equação 13 (KISTER, 1992): 

����0�� �� 1,
2)3

1
��������������������������������������������������������������������������                                                             

 

Ao inserir a constante de equilíbrio, deve-se utilizar outra equação para estabelecer o 
equilíbrio líquido vapor. 

Equação de equilíbrio: 

                                                        ���� �� ��� 0����� �������������������������������������������������������������������������                  
 

Como a constante de equilíbrio varia com a pressão e a temperatura, estes 
parâmetros necessitam ser determinados na simulação. Como as questões de hidráulica 
não fazem parte do modelo, para manter sua simplicidade, optou-se por utilizar um perfil 
de pressões linear na coluna para simular a perda de carga que iria ocorrer em um 
processo real.  

Equação da queda de pressão: 

����������������������������������������������������������4��� �� ��� 4� ��� �54�������������������������������������������������������������� 

3.3.3 Equacionamento do modelo III 

 

O terceiro modelo é praticamente idêntico ao modelo II, se diferenciando deste 
apenas por estabelecer o cálculo rigoroso das constantes de equilíbrio e, por 
conseqüência, das temperaturas por estágio. Este cálculo é feito utilizando-se as 
fugacidades dos componentes conforme a equação 16.  

6� ��
7�

8

7�
9 ����������������������������������������������������������������������������� 

No simulador, este cálculo é feito através do plugin VRTherm, utilizando a equação de 
Peng-Robinson para o vapor e para o líquido. No líquido também é utilizado o modelo 
UNIFAC para uma das simulações mostradas no próximo capítulo. 

 

3.3.4 Equacionamento do modelo IV 

 

O modelo IV não utiliza a simplificação de fluxos molares constantes, passando a 
necessitar do uso do balanço de energia e do balanço de massa global por estágio. Para 
ser possível a implementação do balanço de energia, se fez necessário também o cálculo 
das entalpias de cada corrente, feito pelo plugin VRTherm. Novamente, as equações de 
(1) a (6) são mantidas, sendo adicionados: 
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Balanço de massa por estágio: 

                                     
�� � 	 �
�� �	 ��� ��� �
��� ��� ����� ����� ���������������������������������������������������%� 

Balanço de massa no condensador: 

                                         ���–��
� ��� ���� ��� ����������������������������������������������������������������������'� 

Balanço de energia por estágio:                                            

�;�<=� �	 �
� �<� ��	 ����>�� ��
����<��� ����������>��� ���� �����������������������������������(�             

Novamente, o termo Fi pode ser simplificado nas equações 17 e 19 quando o estágio 
em questão for diferente do estágio da alimentação. 

Cálculo das entalpias: 

                                              
<;� � �=��?;@ 4;@ �;�������������������������������������������������������������������������/�� 

                                              
>;� � �=��?;@ 4;@ ;�������������������������������������������������������������������������/�� 

No condensador e no refervedor existe a retirada e injeção de energia, 
respectivamente, e o balanço de energia para estes equipamentos é diferenciada: 

Balanço de energia no condensador: 

                                     
���>� �	 ���� ��
���<� �� �AB� � �����������������������������������������������������������//� 

Balanço de energia no refervedor: 

                                   

.���<.���– ���<. �	��.�>. �� �AC� � �����������������������������������������������������/�� 

 

3.3.5 Equacionamento do modelo V 

 

O ultimo modelo a ser implementado é praticamente idêntico ao modelo IV, somente 
havendo a adição da equação de eficiência de Murphree por estágio (KISTER, 1992): 

                                            DE�� � ���
;��	�;	�
F,
G���F,HI

�������������������������������������������������������������������/��           

                                                                      

Onde y* representa a composição do vapor resultante da equação de equilíbrio, 
enquanto y representa a composição de vapor que efetivamente deixa o estágio. 

A tabela 3.1 resume quais simplificações são utilizadas nos modelos. 
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Tabela 3.1: Simplificações utilizadas nos modelos. 

 
Fluxos molares 

constantes 

Estágio ideal 
(equilíbrio 

termodinâmico) 

Equilíbrio líquido-
vapor 

Modelo I x x 
Volatilidade relativa 

constante 

Modelo II x x 
Constante de 

equilíbrio ideal 

Modelo III x x 
Constante de 

equilíbrio rigorosa 

Modelo IV  x 
Constante de 

equilíbrio rigorosa 

Modelo V   
Constante de 

equilíbrio rigorosa 

 

A tabela 3.2 apresenta o número de linhas de código e o número de variáveis 
utilizadas para a modelagem no simulador EMSO: 

Tabela 3.2: Número de linhas de código e número de variáveis nos modelos. 

Modelo Número de 
Linhas de 

Código 

Número de 
variáveis 

I 74 6N + 12 

II 88 10N + 12 

III 88 10N + 13 

IV 140 12N + 20 

V 144 14N + 21 

 

O número de variáveis é função do número de estágios (N). 
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4 Resultados 

 

Os resultados apresentados neste capítulo serão divididos de acordo com os estudos 
de caso realizados para cada mistura. As simulações foram feitas com as mesmas 
especificações para cada sistema, a fim de ser possível a análise final dos resultados tendo 
como diferenciação apenas o modelo utilizado. Foram montados gráficos com os perfis 
de composição de líquido e de temperatura para visualizar estes efeitos. 

O tempo de simulação foi obtido no próprio simulador, utilizando-se um computador 
Pentium Dual CPU 2.00Ghz/2.00Ghz, 2 GB RAM, sistema operacional Windows 7 Ultimate 
32 bits. Os modelos foram simulados uma única vez cada um após a inicialização do 
computador para que estes valores fossem tão reprodutíveis quanto possível. 

 

4.1 Benzeno – Tolueno 

 

Benzeno e tolueno são líquidos com natureza semelhante e pesos moleculares 
próximos. Seu comportamento em mistura é próximo ao ideal, não apresentando grandes 
desvios. A equação de estado utilizada para descrever o comportamento do líquido e do 
vapor para esta mistura nos modelos III a V foi a de Peng-Robinson. A figura 4.1 mostra o 
diagrama líquido-vapor para o sistema benzeno-tolueno (SORENSEN, 2006): 

 

 

Figura 4.1: Diagrama líquido-vapor do sistema benzeno-tolueno.  
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A tabela 4.1 mostra as variáveis especificadas para este estudo de caso. 

Tabela 4.1: Condições de alimentação e variáveis especificadas para a simulação da 
mistura benzeno-tolueno.  

Condições da Alimentação Variáveis especificadas 

Número de Estágios 12 Vazão de Destilado 80 mol/h 

Estágio de 
Alimentação 

6 Razão de Refluxo 4 

Vazão de 
Alimentação 

200 mol/h Pressão no Estágio 1 100 kPa 

Composição da 
alimentação 

0,4 em mol de 
benzeno 

Queda de Pressão 
por Estágio 

2 kPa 

Fração vaporizada 0 
Calor inserido no 

refervedor (modelos 
IV e V) 

3,37 kW 

 

As variáveis especificadas para os modelos I, II e III foram a vazão de destilado e a 
razão de refluxo e nos modelos IV e V foram especificadas a razão de refluxo e o calor 
inserido no refervedor, mas o valor utilizado para este foi ajustado para manter a vazão 
de destilado obtida nas simulações anteriores. 

O valor utilizado para a volatilidade relativa no modelo I foi obtida através do uso do 
VRTherm, utilizando-se como condições de temperatura, pressão e composição as 
estabelecidas no estágio de alimentação do modelo II, resultando no valor de 2,34. A 
tabela 4.2 mostra os resultados das simulações, através das composições de topo e fundo 
e do tempo de simulação para cada modelo.  

 

Tabela 4.2: Resultados da simulação da mistura benzeno-tolueno para os diferentes 
modelos. 

 
Composição do 

destilado 
Composição da 
vazão de fundo 

Tempo de 
simulação (s) 

Modelo I 0,968 0,021 0,053 

Modelo II 0,974 0,017 0,07 

Modelo III 0,967 0,022 0,078 

Modelo IV 0,955 0,029 0,189 

Modelo V 0,906 0,062 0,262 

 

Os modelos IV e V apresentaram dificuldades de convergência, sendo necessária a 
utilização dos resultados do modelo III como valores inicias para a simulação. O solver 
algébrico falhou em resolver o problema, mas houve convergência ao se realizar a 
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simulação dinâmica. Este procedimento foi adotado em todas as simulações destes 
modelos. As figuras 4.2 e 4.3 apresentam o perfil de composições do líquido e da 
temperatura na coluna: 

 

 

Figura 4.2: Gráfico da composição de líquido pelo nº de estágio da mistura benzeno-
tolueno.  

 

Nos perfis de composição, os estágios numerados como 0 referem-se à saída de 
destilado do condensador. 
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Figura 4.3: Gráfico da temperatura pelo nº de estágio da mistura benzeno-tolueno. 

 

Para observar o efeito da simplificação de equilíbrio termodinâmico, pode-se 
comparar os perfis das simulações dos modelos IV e V apresentados na figura 4.4, sendo 
adotada a eficiência de Murphree por estágio de 0,7, comum na literatura: 
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Figura 4.4: Curvas de composição de líquido pelo número de estágio dos modelos 
rigorosos da mistura benzeno-tolueno. 

Como era esperado, tanto a simplificação de fluxos molares constantes quanto a de 
volatilidade relativa constante é válida para a mistura, assim o modelo I descreve 
adequadamente o perfil de composições, quando comparado ao restante dos modelos. 
Por comportar-se idealmente, também não se notam variações entre os modelos II e III. 
Para uma mistura com estas características, o uso de um modelo rigoroso acarretaria em 
maiores custos de implementação, maiores tempos de simulação e pouco ganho em 
relação à qualidade dos resultados. Na figura 4.4, se observa uma diferença nos perfis de 
composição quando não é assumido o equilíbrio termodinâmico entre os estágios. 

 

4.2 Propano – Butano 

 

A mistura de propano e n-butano, quando submetida a condições de temperatura 
elevada e/ou pressão baixa, pode ser facilmente assumida como ideal. Nos modelos III a 
V, são necessárias equações de estado para descrever o comportamento da mistura e 
neste caso foi escolhida a equação de Peng-Robinson tanto para a fase líquida quanto 
para a fase vapor.  

 

A tabela 4.3 apresenta as variáveis especificadas nas simulações para este estudo de 
caso. 
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Tabela 4.3: Condições de alimentação e variáveis especificadas para a simulação da 
mistura propano-butano.  

Condições da Alimentação Variáveis especificadas 

Número de Estágios 8 Vazão de Destilado 80 mol/h 

Estágio de 
Alimentação 

4 Razão de Refluxo 6 

Vazão de 
Alimentação 

200 mol/h Pressão no Estágio 1 200 kPa 

Composição da 
alimentação 

0,4 em mol de 
propano 

Queda de Pressão 
por Estágio 

4 kPa 

Fração vaporizada 0 
Calor inserido no 

refervedor (modelo 
IV) 

3 kW 

 

O valor utilizado para a volatilidade relativa no modelo I foi obtida novamente através 
do uso do VRTherm, utilizando-se como condições de temperatura, pressão e composição 
as estabelecidas no estágio da alimentação do modelo II, resultando no valor de 4,5. A 
tabela 4.4 mostra as composições de topo e fundo e o tempo de simulação para cada 
modelo.  

 

Tabela 4.4: Resultados da simulação da mistura propano-butano para os diferentes 
modelos. 

 
Composição do 

destilado 
Composição da 
vazão de fundo 

Tempo de 
simulação (s) 

Modelo I 0,994 0,004 0,03 

Modelo II 0,995 0,003 0,06 

Modelo III 0,991 0,006 0,08 

Modelo IV 0,976 0,009 0,104 

Modelo V 0,962 0,025 0,286 

 

 

As figuras 4.5 e 4.6 mostram os perfis de composição do líquido e da temperatura no 
interior da coluna, para os modelos que calculam esta variável. 
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Figura 4.5: Gráfico da composição de líquido pelo nº de estágio da mistura propano–
butano. 

 

 

Figura 4.6: Gráfico da temperatura pelo nº de estágio da mistura propano-butano. 
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Para observar o efeito da simplificação de equilíbrio termodinâmico, pode-se 
comparar os perfis das simulações dos modelos IV e V, apresentados na figura 4.7, sendo 
a eficiência de Murphree adotada por estágio de 0,7: 

 

Figura 4.7: Curvas de composição de líquido pelo número de estágio dos modelos 
rigorosos da mistura propano-butano. 

 

Analisando os dados, pode-se perceber que para esta mistura há uma pequena 
variação nas composições de topo e de fundo dependendo da simplificação utilizada, e 
embora a forma não tenha mudado, as curvas estão deslocadas no perfil de composição, 
mas, dependendo do objetivo da simulação esta variação poderia não justificar a escolha 
de um modelo muito rigoroso. Os modelos II e III apresentam curvas quase equivalentes, 
evidenciando que trata-se de mistura ideal.  A comparação entre os modelos IV e V 
indicam uma considerável diferença no perfil de composição quando introduzido o termo 
de eficiência de estágio. 

4.3 Água – Etanol 

 

Esta mistura apresenta um comportamento diferenciado por formar um azeótropo, 
tornando impossível o enriquecimento de um dos componentes acima da composição em 
que este ponto aparece. Nos modelos III a V, foi utilizado o modelo UNIFAC para o 
líquido, pois somente este descrevia satisfatoriamente o azeótropo, e a equação de Peng-
Robinson para o comportamento do vapor. A figura 4.8 mostra o diagrama de equilíbrio 
para o sistema etanol-água, onde pode ser visto o azeótropo formado (SORENSEN, 2006): 
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Figura 4.8: Diagrama de equilíbrio líquido-vapor para a mistura etanol-água 

 

A tabela 4.5 apresenta as variáveis especificadas nas simulações para este estudo de 
caso. 

Tabela 4.5: Condições de alimentação e variáveis especificadas para a simulação da 
mistura etanol-água.  

Condições da Alimentação Variáveis especificadas 

Número de Estágios 16 Vazão de Destilado 80 mol/h 

Estágio de 
Alimentação 

8 Razão de Refluxo 3 

Vazão de 
Alimentação 

200 mol/h Pressão no Estágio 1 100 kPa 

Composição da 
alimentação 

0,4 em mol de 
etanol 

Queda de Pressão 
por Estágio 

2 kPa 

Fração vaporizada 0 
Calor inserido no 

refervedor (modelo 
IV e V) 

3,4kW 

 

 

O valor utilizado para a volatilidade relativa no modelo I também foi obtida através do 
uso do VRTherm, utilizando-se como condições de temperatura, pressão e composição as 
estabelecidas no estágio da alimentação do modelo II, resultando no valor de 2,25. A 
tabela 4.6 mostra as composições de topo e fundo e o tempo de simulação para cada 
modelo.  
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Tabela 4.6: Resultados da simulação da mistura etanol-água para os diferentes modelos. 

 
Composição do 

destilado 
Composição da 
vazão de fundo 

Tempo de 
simulação (s) 

Modelo I 0,992 0,005 0,056 

Modelo II 0,971 0,019 0,083 

Modelo III 0,788 0,141 0,095 

Modelo IV 0,789 0,142 0,207 

Modelo V 0,773 0,152 0,272 

 

 

 As figuras 4.9 e 4.10 apresentam os gráficos de perfil de composição e temperatura 
por número de estágio . 

 

 

Figura 4.9: Gráfico da composição de líquido pelo nº de estágio da mistura etanol-água. 
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Figura 4.10: Gráfico da temperatura pelo nº de estágio da mistura etanol-água. 

 

Para observar o efeito da simplificação de equilíbrio termodinâmico, pode-se 
comparar os perfis das simulações dos modelos IV e V, apresentados na figura 4.11, 
sendo a eficiência de Murphree adotada por estágio de 0,7: 
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Figura 4.11: Curvas de composição de líquido pelo número de estágio dos modelos 
rigorosos da mistura água-etanol. 

 

Como pode ser visto nos gráficos, os modelos que não envolvem um modelo de 
atividade para descrever o equilíbrio líquido-vapor, efetuam os cálculos sem considerar a 
presença do azeótropo, levando a resultados que não estão de acordo com a situação 
real, que pode ser vista na figura 4.8, diagrama de equilíbrio. Logo, os modelos I e II não 
devem ser utilizados, mas a comparação dos perfis do modelo III com os demais indica 
que a aproximação de fluxos molares constantes é aceitável para a mistura. A figura 4.11 
mostra que a mistura não apresenta grande variação com a introdução do termo de 
eficiência. 
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Os modelos rigorosos de coluna de destilação são muito importantes para prever o 
comportamento de misturas complexas e para se fazer uso de informações sobre a 
dinâmica, parada ou partida de uma planta real. Porém, os modelos mais simples podem 
ser úteis para experimentos de otimização ou para descrever processos que envolvam 
substâncias com comportamento específico, mais próximo da idealidade. 

Neste trabalho não foi comparado o comportamento dos modelos com colunas reais, 
logo, não se pode afirmar que os modelos mais rigorosos tenham descrito de forma 
melhor os fenômenos, mas é o que espera-se que tenha ocorrido. Os estudos de caso 
puderam evidenciar que os modelos implementados no simulador EMSO foram bem 
sucedidos em demonstrar o efeito das simplificações mais comuns.  

O sistema benzeno-tolueno, que apresenta comportamento praticamente ideal e 
pode ser assumido como tendo volatilidade relativa constante, apresentou perfis 
semelhantes para todos os modelos, indicando que as simplificações foram válidas para 
representar seu comportamento. O sistema propano-butano, apesar de poder ser 
considerado ideal, apresentou desvios, mas comparando os resultados das simulações 
para os modelos II e III, percebe-se que se trata de uma mistura ideal. O sistema água-
etanol só consegue ser representado por modelos que utilizem um modelo de atividade 
para apresentar o azeótropo típico do sistema, mas a aproximação de fluxos molares 
constantes teve um resultado satisfatório.  

Os modelos IV e V puderam comparar a validade de assumir o equilíbrio 
termodinâmico nos estágios. O efeito da introdução do termo de eficiência de estágio foi 
mais percebido nas misturas com maior volatilidade relativa, pois o termo da eficiência de 
Murphree utiliza a diferença entre a composição do vapor entre dois estágios. A mistura 
propano-butano, com a maior volatilidade relativa, apresentou um desvio considerável ao 
introduzir uma eficiência de estágio de 0,7. Já a mistura água-etanol apresentou um 
desvio pequeno. 

O tempo computacional apresentado não é totalmente confiável, pois está sujeito a 
interferências de outras tarefas executadas paralelamente pelo computador. Porém, 
medidas foram tomadas para que este erro fosse o menor possível, como executar a 
simulação após a inicialização do computador. O tempo de simulação apresentou mais 
variações quanto às simplificações nos modelos do que quanto ao número de estágios. 
Entre o estudo de caso do sistema propano-butano e o do sistema água-etanol, o número 
de estágios utilizado foi dobrado, mas isto não foi percebido no tempo de simulação de 
todos os modelos, como seria esperado.  Quanto às simplificações, entre o modelo mais 
simplificado e o mais rigoroso, observou-se um tempo de simulação aproximadamente 5 
vezes maior em dois dos estudos de caso. 

Os próximos passos para esta linha de trabalho seriam levar os modelos para a parte 
dinâmica para verificar seu comportamento antes que o estado estacionário seja atingido. 
Para verificar o efeito da modelagem em paradas ou partidas de torres de destilação, 
serão necessárias implementações de modelos mais rigorosos, envolvendo a parte de 
geometria da coluna e de hidráulica de prato, além de uma comparação com dados reais. 
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7 Anexos 

 

Os códigos dos modelos utilizados na realização deste trabalho estão apresentados a 
seguir, sendo que os modelos II e III apresentam códigos semelhantes, só modificando os 
modelos de atividade: 

Código 1: Modelo I, volatilidade relativa constante e fluxos molares constantes. 
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Código 2: Modelo II, constante de equilíbrio ideal e fluxos molares constantes. 
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Código 3: Modelo IV, balanço de energia e constante de equilíbrio rigorosa. 
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Código 3: continuação. 

 

Código 4: Modificações entre os códigos dos modelos IV e V. 
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