
Resumo 

No presente trabalho são inicialmente listadas as equações que permitem quantificar as relações de 

equilíbrio entre fases, sendo apresentados os modelos mais divulgados para a caracterização do 

comportamento não ideal de fases líquidas e de vapor.  

Considerando que a separação entre hidrocarbonetos aromáticos e não aromáticos envolve 

frequentemente a utilização de processos de extracção líquido-líquido, são revistas as técnicas 

experimentais disponíveis para determinação de relações de equilíbrio entre fases líquidas, sendo 

referidos os principais modelos de correlação e previsão.  

O conhecimento de valores de coeficientes de actividade a diluição infinita permite aprofundar de 

forma expedita a caracterização de relações de equilíbrio. Os diferentes métodos de previsão e de 

determinação experimental desta variável termodinâmica, que permite caracterizar zonas de baixa 

concentração em soluto, são analisados criticamente.  

O solvente N-metilpirrolidona (NMP) utilizado conjuntamente com monoetilenoglicol (MEG) no 

processo industrial de separação de hidrocarbonetos aromáticos e não aromáticos instalado em 

Portugal - processo Arosolvan - é objecto de atenção particular, tendo em vista a quantificação das 

suas potencial idades como agente de extracção as quais ultrapassam largamente aquela aplicação 

industrial.  

Nesta perspectiva são apresentados novos dados de equilíbrio líquido-líquido para o sistema binário 

NMP/n-heptano no intervalo 15 a 50ºC e para o sistema ternário NMP/tolueno/n-heptano a 15, 25 e 

40ºC. Com base nestes resultados e em informação adicional devida a outros autores é efectuada a 

estimativa de parâmetros de interacção UNIFAC (Fredenslund et al., 1975) entre um novo grupo 

"NMP" e os grupos principais "CH2”, "ACH", "ACCH2” e "H2O". Torna-se assim possível utilizar o 

método de contribuições de grupo UNIFAC na previsão de relações de equilíbrio de fases de 

sistemas contendo N-metilpirrolidona. São ainda apresentados parâmetros obtidos na correlação dos 

resultados experimentais recorrendo às equações NRTL (Renon e Prausnitz, 1968) e UNIQUAC 

(Abrams e Prausnitz, 1975).  

O conhecimento da influência da composição do solvente (diferentes proporções de NMP e MEG) e 

da temperatura no processo Arosolvan é aprofundado através de novas determinações de relações 

de equilíbrio líquido-líquido referentes às misturas multicomponentes n-heptano/tolueno/NMP/MEG e 

n-hexano/benzeno/NMP/MEG. A determinação das condições de equilíbrio a três temperaturas 

diferentes (50, 60 e 70ºC) e para três valores da razão mássica NMP/MEG (50/50, 62/38, 70/30) 

permite analisar detalhadamente a influência destas variáveis nas relações de equilíbrio. Os 

resultados experimentais são correlacionados através da equação NRTL, sendo apresentados 

parâmetros específicos para cada conjunto de condições experimentais. A previsão de relações de 

equilíbrio líquido-líquido, com base em interpolação ou extrapolação de parâmetros NRTL, é 

ensaiada. A nova, disponibilidade de parâmetros de interacção UNIFAC para o novo grupo "NMP" 



permite utilizar este modelo na previsão do equilíbrio líquido-líquido dos sistemas quaternários n-

heptano/tolueno/NMP/MEG e n-hexano/benzeno/NMP/MEG.  

A informação experimental anteriormente obtida é completada através do estudo da situação de 

diluição infinita, sendo apresentados valores experimentais de coeficientes de actividade a diluição 

infinita, ∞γ , a três temperaturas (37, 45 e 55ºC), dos hidrocarbonetos n-hexano, n-heptano, benzeno 

e tolueno, em diferentes misturas NMP/MEG (fracção molar de MEG - 0; 0.220; 0.406; 0.495; 0.615; 

0.827; 1). São apresentados novos parâmetros de interacção UNIFAC entre o novo grupo "NMP" e os 

grupos principais "CH2”, "ACH" e "ACCH2” baseados em valores experimentais de coeficientes de 

actividade a diluição infinita de hidrocarbonetos aromáticos e não aromáticos no solvente N-

metilpirrolidona.  

A informação experimental obtida para os sistemas n-heptano/tolueno/NMP/MEG e n-

hexano/benzeno/NMP/MEG foi utilizada por Sereno et al. (1983) na descrição, em termos do modelo 

NRTL, das relações de equilíbrio do sistema considerado por estes autores na simulação 

computacional das condições reais de operação da coluna de extracção da unidade Arosolvan da 

Fábrica de Aromáticos da Petrogal. Para este sistema (n-

heptano/metilciclohexano/benzeno/tolueno/NMP, MEG) são apresentados os resultados obtidos num 

estudo comparativo entre as previsões de equilíbrio conseguidas pelos, modelos NRTL e UNIFAC. É 

ainda testada a possibilidade de simular a referida coluna utilizando o modelo UNIFAC na descrição 

das relações de equilíbrio.  


