
Resumo 

A operação de destilação extractiva desempenha hoje em dia um papel significativo em diferentes 

projectos industriais. O aparecimento de novas misturas de separação difícil tem conduzido à sua 

utilização crescente, como alternativa a outros processos de separação. Segundo King (1982), a 

operação de destilação extractiva deverá constituir, num futuro próximo, uma das áreas da destilação 

sobre a qual deverá incidir especial atenção dos investigadores.  

Os desenvolvimentos verificados na última década, nomeadamente nos campos do equilíbrio de 

fases e da modelagem computacional, abriram novas perspectivas a compreensão e previsão dos 

fenómenos que ocorrem nesta operação.  

Em consequência julgou-se de interesse proceder a uma revisão e actualização dos conhecimentos 

relevantes através de uma compilação e análise das principais referências bibliográficas existentes.  

A sistematização adoptada pretende abranger as diversas facetas do tema proposto, apesar da sua 

diversidade e do elevado número de publicações encontradas.  

Na parte inicial é clarificado o conceito de destilação extractiva, através do estabelecimento das 

diferenças entre esta operação e outros processos de separação alternativos.  

O projecto e simulação de colunas de destilação extractiva necessitam, de um modo análogo ao que 

se passa em destilação convencional, do conhecimento das relações de equilíbrio líquido-vapor do 

sistema cujos componentes se pretendem separar. Por outro lado, o processo de selecção de 

solventes adequados e efectuado, em grande parte, a partir do conhecimento dos valores de 

coeficientes de actividade, determinados experimentalmente ou previstos através de modelos 

apropriados. Estes factores, aliados ao facto dos sistemas estudados em destilação extractiva serem 

multicomponentes e fortemente não ideais, justificam a ênfase dada ao tema da caracterização do 

equilíbrio de fases e selecção de solventes.  

A metodologia adoptada para a descrição do equipamento utilizado em destilação extractiva 

pretendeu dar especial relevo às questões que de algum modo diferenciam esta operação da 

destilação convencional; no entanto julgou-se conveniente efectuar uma descrição pormenorizada 

dos algoritmos de cálculo de colunas de destilação extractiva, pelo interesse de que se revestem 

actualmente para a fase de projecto.  

A finalizar são apresentadas as principais aplicações industriais de destilação extractiva, justificativas 

da sua divulgação como processo de separação.  


