
Resumo 

No presente trabalho são revistas inicialmente as relações termodinâmicas fundamentais que podem 

estar envolvidas na modelagem de unidades de separação operando como unidades de equilíbrio, 

sendo apresentados os modelos mais utilizados na descrição do afastamento da idealidade das fases 

líquidas e de vapor.  

Considerando em particular misturas que exibem miscibilidade parcial, são revistos os métodos de 

cálculo de unidades de separação em que tais misturas podem ser tratadas, sendo discutidos 

algoritmos aplicáveis a sistemas bifásicos e trifásicos.  

Um novo algoritmo baseado no princípio de minimização da energia livre de Gibbs, que procura 

ultrapassar dificuldades detectadas é apresentado, sendo inicialmente discutida a sua aplicabilidade à 

descrição de unidades de decantação em que estão envolvidas duas ou três fases líquidas.  

O processo de minimização é realizado com base num método semelhante ao proposto por 

Marquardt (Marquardt, 1963). É sugerido um modo de estimativa dos números de moles de cada 

componente em cada fase que tende a evitar a ocorrência da solução trivial. Resultados obtidos para 

os sistemas heptano/l-propanol/água, água/2-propanol/fenol, água/acrilonitrilo/acetonitrilo, 

furfural/2,2,4-trimetilpentano/benzeno/ciclohexano e nitrometano/álcoollaurílico/etilenoglicol, 

utilizando as equações NRTL (Renon e Prausnitz, 1968) e UNIQUAC(Abrams e Prausnitz, 1975) para 

descrição da não-idealidade das fases líquidas, confirmam a validade dos pressupostos referidos. Em 

sistemas parcialmente miscíveis a temperaturas acima da temperatura de ebulição pode verificar-se o 

aparecimento de duas fases líquidas e de uma fase de vapor. É demonstrado que o algoritmo 

proposto permite efectuar com vantagem a descrição de câmaras de vaporização em que coexistem 

três fases. A determinação prévia das temperaturas de ebulição e de orvalho da corrente de 

alimentação possibilita a fixação de condições iniciais próximas da solução, o que permite 

convergência do processo iterativo num pequeno número de iterações. São apresentados resultados 

para os sistemas acetato de etilo/etanol/água e acetato de etilo/metanol/água, sendo os coeficientes 

de actividade calculados pela equação NRTL (Renon e Prausnitz, 1968). Resultados obtidos com o 

sistema n-butano/metano/água a altas pressões mostram a possibilidade de utilização de um 

algoritmo idêntico no cálculo de unidades de separação quando as relações de equilíbrio são 

quantificadas através da utilização de equações de estado. 

É também referida a utilização do mesmo algoritmo na previsão, com base no modelo de 

contribuições de grupo UNIFAC (Fredenslund et al., 1975), de dados de equilíbrio líquido-líquido para 

os sistemas ternários água/ácido acético/metilisoamilcetona e água/ácidoisobutírico/cumeno; os 

valores previstos são comparados com os resultados experimentais obtidos a três temperaturas 

diferentes (15°C, 25°C, 40ºC); os desvios verificados são comparados com os obtidos para sistemas 

estudados por outros autores, constituídos por componentes semelhantes, sendo evidenciadas 

algumas limitações do modelo UNIFAC (Fredenslund et al., 1975).  



Para os dois sistemas ternários estudados experimentalmente, atendendo à sua importância como 

possíveis sistemas padrão em estudos de extracção líquido-líquido, são ainda apresentados 

parâmetros de correlação baseados nos modelos NRTL (Renon e Prausnitz, 1968) e UNIQUAC 

(Abrams e Prausnitz, 1975).  


