
Resumo 

No presente trabalho são inicialmente passados em revista as diferentes problemáticas envolvidas na 

modelagem de processos de destilação extractiva, sendo evidenciada a importância que a selecção 

de solventes, a simulação do equipamento e a integração energética desempenham na descrição de 

qualquer processo industrial e na selecção entre diferentes alternativas possíveis.  

Na selecção de solventes para a operação de destilação extractiva os coeficientes de actividade a 

diluição infinita, ∞γ , desempenham um papel relevante, dada a sua directa utilização na fase 

preliminar de selecção e a sua contribuição para um conhecimento detalhado das relações de 

equilíbrio. Os métodos de determinação experimental e de previsão de ∞γ  são revistos no Capítulo 

II.  

Dada a importância destas variáveis termodinâmicas e o grande volume de valores experimentais 

publicados na literatura, a criação de bases de dados revela-se de grande utilidade. No Capítulo IV é 

descrito um banco de dados de valores experimentais de ∞γ  para sistemas soluto/solvente com 

interesse em destilação extractiva. No Capítulo V é considerada a generalização deste banco de 

dados, tendo em vista a determinação de uma tabela de parâmetros de interacção UNIFAC 

exclusivamente baseada naquela informação experimental, que passa a constituir um meio mais 

adequado para a previsão destas variáveis termodinâmicas.  

A determinação da nova tabela de parâmetros de interacção é descrita no Capítulo VI, verificando-se 

que a sua utilização permite uma melhor representação dos valores de ∞γ . Os novos parâmetros 

podem também ser utilizados, com precisão aceitável, na previsão de relações de equilíbrio líquido-

vapor e de solubilidades mútuas.  

Em destilação extractiva, a existência de uma alimentação adicional, relativamente aos processos de 

destilação convencional, introduz um número significativo de novas variáveis de projecto, com 

influência marcante sobre o grau de separação e a economia do processo. A utilização de algoritmos 

de simulação de operações de destilação constitui um meio cómodo e eficaz de análise do efeito das 

condições operatórias sobre a separação, tendo em vista a sua optimização. No Capítulo VII são 

revistos e comparados os diferentes algoritmos de simulação de operações de destilação publicados 

na literatura, sendo destacados aqueles que são aplicáveis à descrição de situações em que as fases 

líquidas são parcialmente miscíveis. No Capítulo VIII é proposto um novo algoritmo de cálculo que 

permite a simulação de colunas de destilação operando com sistemas bifásicos ou trifásicos. Este 

algoritmo baseia-se na utilização do método de Newton-Raphson para a resolução simultânea das 

equações de balanço material em ordem à composição do líquido nos diferentes andares e, embora 

siga uma estratégia de decomposição do sistema de equações, revela-se bastante eficiente na 

resolução de problemas envolvendo sistemas acentuadamente não ideais, como acontece em 

operações de destilação extractiva. A utilização, nas iterações iniciais, do método da relaxação 

permite gerar boas estimativas iniciais para a utilização do método de Newton-Raphson, o que 



permite a inicialização do problema sem ser necessário o prévio conhecimento do comportamento do 

sistema.  

A viabilidade económica de um processo de destilação extractiva depende grandemente das 

propriedades do solvente a utilizar. Para além da sua selectividade e poder solvente, que se reflectem 

no custo das colunas de destilação extractiva e de recuperação de solvente, a sua volatilidade e 

capacidade calorífica têm uma influência significativa sobre os custos de operação e de instalação do 

equipamento associado à rede de permutadores de calor. Assim, para uma escolha mais 

fundamentada do solvente óptimo e das condições de operação mais ajustadas, estas componentes 

do custo global não podem ser ignoradas. As técnicas de integração e de avaliação energética, 

descritas no Capítulo III, permitem efectuar esta análise económica do processo. No Capítulo IX é 

exemplificada uma metodologia de comparação fundamentada entre potenciais solventes de 

destilação extractiva, tendo sido tomado como exemplo a separação de hidrocarbonetos aromáticos.  


