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RESUMO
Destilação é uma operação unitária que distingue a engenharia química das
demais engenharias. Não obstante, está presente em grande parte dos processos
químicos aplicados na indústria, embora não seja termodinamicamente eficiente e
implique em alto consumo energético. No Brasil, a destilação é largamente utilizada
em uma das atividades industriais mais importantes: a produção de bioetanol
hidratado e anidro com principal utilização como combustível. O bioetanol tem
protagonizado uma busca por combustíveis de fontes renováveis e alternativas ao
uso dos derivados do petróleo. Embora o Brasil e os Estados Unidos liderem a
produção mundial, o Brasil se destaca em termos de produtividade em função da
biomassa ser a cana-de-açúcar. Muitas pesquisas foram desenvolvidas no sentido
de alcançar maior produtividade da cana-de-açúcar, como o bioetanol de segunda
geração, melhoramento genético da lavoura etc. Na etapa final de produção do
bioetanol anidro, em que entram as operações - como destilação, existem várias
pesquisas de alternativas tecnológicas para melhorar a eficiência energética,
reduzindo custos de instalação e operação. Uma tecnologia emergente é a coluna
de destilação de parede dividida (Divided Wall Column – DWC). Estudos recentes
mostram, para a purificação do bioetanol anidro, que a DWC é capaz de reduzir até
42,17% do consumo de energia de um processo convencional. Além disso, a
instalação de uma DWC requer menos espaço físico, menos equipamentos, e
consequentemente, um custo de instalações menor que uma instalação
convencional. Essas características despertam o interesse em estudar o processo
aplicando-o na indústria do bioetanol, já que é tão largamente utilizada no Brasil.
Foram modelados os sistemas de referência, coluna DWC padrão e otimização da
DWC através do simulador de processos “Aspen Plus”. Os consumos de energia
foram comparados, de modo a demonstrar a viabilidade técnica da aplicação da
DWC na destilação azeotrópica do bioetanol em escala industrial de produção. Em
todos os casos em que a razão de refluxo foi menor ou igual ao processo de
referência, foi obtido menor consumo de energia que o processo de referência. O
melhor caso foi o que economizou 68,2% de energia, em uma coluna com 39
estágios teóricos na parte principal, 17 no pós-fracionador e razão de refluxo de 1,5.
Palavras-chave: Coluna de parede dividida; bioetanol; destilação azeotrópica.

ABSTRACT
ENERGY OPTIMIZATION STUDY FOR SEPARATION OF AZEOTROPIC
MIXTURE
Distillation is a unitary operation specifically from chemical engineering. It is
also present in most chemical process in industries, even though it not the most
thermodynamic efficient process and demands high-energy consumption. Brazil
broadly uses distillation in one of the most important activities in industry: bioethanol
production for combustible. Bioethanol has an important appeal on renewable energy
resources and alternatives to oil derivatives. Brazil and United States lead the world
production, but due to the high productivity of sugar cane, Brazil has the prominence.
Many researches have been developed in order to improve sugar cane productivity,
such as Second Generation Ethanol, genetic improvement etc. On the final stage of
anhydrous ethanol production, which distillation operations are applied, there are
several researches of alternatives technologies to improve energy efficiency,
reducing installation and operation costs. One emergent technology is divided wall
column (DWC). Recent studies for anhydrous ethanol have showed DWC is able to
reduce up to 42.17% energy consumption from a conventional process. Moreover,
DWC installation requires smaller areas and less equipment, consequently reducing
installation costs compared to the traditional set. Those characteristics bring interest
to study the process applying it to bioethanol industry widely used in Brazil. Both
conventional and optimized systems were modeled on “Aspen Plus” simulator. The
energy consumption was compared to demonstrate technical feasible of divided wall
column application on azeotropic distillation of bioethanol on industrial scale. In all
the cases where the reflux ratio was equal or smaller than the reference process, the
DWC got less energy consumption than the reference process. The best case was
the one that saved 68.2% energy in a column with 39 theoretical stages on the mainpart, 17 on the post fractioner and reflux ratio of 1.5.
Key-words: Divided wall column; bioethanol; azeotropic distillation
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1

INTRODUÇÃO

Processos de separação são essenciais na indústria química. A purificação de
produtos é a finalidade buscada pela maior parte dos equipamentos de uma planta
química, com operações de transferência de massa (Henley, 1990). Nesse contexto,
as operações de transferência de massa em fases líquido-vapor, como é o caso da
destilação, distinguem-se das demais operações de separação na engenharia
química. Segundo Luyben (2006), destilação é uma das operações unitárias que
distinguem a engenharia química das demais engenharias. A destilação é um
sistema de intenso uso energético e baixa eficiência termodinâmica intrínseca
(Gutierrez, Segovia, Hernandez, apud Tusso Pinzón, 2014). Mesmo com o custo
energético razoável e intenso, é a tecnologia mais comumente usada nas indústrias
petroquímicas e refinarias (Ennenbach, 2000).
Nos processos de destilação, as operações buscam a redução dos custos de
fabricação de diversas formas, como a redução de consumo específico de matérias
primas e, principalmente de utilidades, na vazão requerida de vapor para
aquecimento ou água de torre resfriamento em função da massa de produto final
obtida. Desses, uma vertente que é sempre evidenciada é o gasto energético. As
trocas térmicas buscam ser mais eficientes para proporcionar redução nos custos de
produção. O Departamento Norte-Americano de Energia (apud White, 2012)
publicou que há uma estimativa de mais de 40.000 colunas de destilação na
América do Norte, e que elas consomem por volta de 40% do total de energia usada
na operação das plantas químicas e refinarias. Além do impacto em custos,
processos com uso intensivo de energia contribuem significativamente para as
emissões de gases do efeito estufa (Greenhouse gases emissions) (GutierrezAntonio, 2011).
Algumas tecnologias têm sido desenvolvidas de encontro a essa questão, de modo
que aspectos como o desenho ou arranjo dos equipamentos de destilação têm sido
desafiados a responderem de maneira eficiente a essa demanda. Pilling & Summers
(2012) denominam a otimização da destilação de “Green columns” (colunas
“verdes”), e mais ainda, “smart designs”, com o sentido de colunas otimizadas em
termos energéticos, relacionados ao uso de recursos naturais (principalmente água,
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no que se refere à produção de vapor como fonte de energia nas trocas térmicas),
economia de recursos a longo prazo em termos operacionais, aplicação de materiais
de forma otimizada e operação segura e sem danos à saúde. Esse conjunto de
características é preconizado pelas Boas Práticas de Engenharia (Gorman, 2009,
apud Pilling & Summers, 2012).
O consumo de energia no Brasil tem sido um tema bastante crítico e amplamente
discutido, visto que a sua matriz energética é composta em 70,6% de fonte
hidráulica (EPE, 2014) e com a crise hídrica, a ameaça de racionamento e os altos
custos para produção de energia elétrica através das usinas térmicas, fazem com
que medidas sejam estudadas e tecnologias desenvolvidas para a atividade
industrial.
Nesse contexto, na produção de bioetanol, cuja etapa final inclui a destilação, o
consumo de energia é crítico no processo de desidratação. A tecnologia de
destilação azeotrópica com ciclohexano é a mais amplamente usada (Barreto e
Cortez, 2009) para alcançar a especificação do bioetanol anidro estabelecida pela
legislação brasileira (99,3% em massa de etanol no bioetanol anidro – ANP, 2014).
Para essa operação, o consumo de energia é intenso, pois além do processo de
obtenção do bioetanol anidro, é necessário um processo complementar para a
recuperação e reciclo do ciclohexano que por consequência consome mais energia.
Um aspecto que ameniza esse cenário é a produção de energia elétrica a partir do
bagaço da cana de açúcar; entretanto, em função da demanda energética ser crítica
no cenário atual do país, é conveniente que se utilize a energia elétrica gerada pelas
usinas para distribuição na rede.
O bioetanol é um combustível estratégico para o Brasil, cuja demanda cresce cada
vez mais (Traylen, 2014). São produzidos o bioetanol hidratado e o bioetanol anidro.
O etanol hidratado é usado diretamente no abastecimento de veículos automotores.
Já o bioetanol anidro é misturado à gasolina A, formando a gasolina C, que é a
classificação da gasolina para consumo pelos veículos. Outra aplicação relevante é
na fabricação de produtos químicos como alternativa aos derivados de petróleo
(Dias apud Junqueira, 2010).
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O Brasil, junto aos Estados Unidos, são os maiores produtores mundiais de
bioetanol

combustível,

correspondendo

a

83%

do

total

produzido

–

aproximadamente 93 mil m³ em 2014 (RFA, 2014). Na safra brasileira 2013/2014,
foram produzidos 27.543.000 m³ de bioetanol anidro e hidratado, sendo 50% dessa
produção realizada no estado de São Paulo (Única, 2014). Os números da estrutura
produtiva são bastante significativos: 430 unidades produtoras, com 70 mil
produtores de cana de açúcar, 1,2 milhões de empregos diretos, US$ 48 bilhões de
PIB setorial e US$ 15 bilhões em exportações (Única, 2015).
Portanto, o estudo de soluções alternativas para redução no consumo energético
através do aumento da eficiência nos processos torna-se prioritário no cenário de
cada vez mais restrições energéticas no país e no mundo. Dessa forma, a coluna de
parede dividida é uma resposta a esse desafio tecnológico, por sua principal
vantagem: a redução do consumo energético.
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2

OBJETIVO

O objetivo desse trabalho é estabelecer uma comparação entre o arranjo tradicional
para a separação de uma mistura azeotrópica com 3 componentes em um sistema
de destilação sequenciado e um sistema com otimização energética – usando a
tecnologia de coluna de destilação com parede dividida.
A mistura escolhida é o sistema Etanol-Água-Ciclohexano em vazões industriais –
207 ton/h de vinho para produção 16,1 ton/h de etanol hidratado, obtendo etanol
anidro a partir dessa alimentação. O sistema será modelado e simulado através do
software “Aspen Plus”, por meio do método rigoroso. A comparação dos resultados
levará em conta a tecnologia aplicada e o consumo de energia em cada
configuração.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Apresenta-se neste Capítulo as informações referentes à produção do etanol no
Brasil, abordando o processo de produção tanto de primeira quanto de segunda
geração e os processos de separação azeotrópica. Em seguida apresenta-se a
revisão relativa à destilação em colunas de paredes divididas, abordando seu
histórico, vantagens e limitações e aplicações na separação de misturas
azeotrópicas.
3.1 Produção de Bioetanol no Brasil
O Brasil é um sólido produtor mundial de bioetanol de longo histórico. O Apêndice 1
traz mais informações sobre os primeiros passos e as condições para essa posição.
O principal mercado para esse produto é a aplicação como biocombustível. Porém
existem grandes demandas emergentes na indústria farmacêutica, alimentícia e
química, entre outros. O bioetanol também vem ganhando espaço na busca por
polímeros cuja principal fonte costumava ser os derivados de petróleo, o que faz do
bioetanol uma alternativa bastante relevante por ser uma tecnologia sustentável,
seguindo a tendência da Engenharia Verde (Green Process Engineering) (Junqueira,
2010).
A especificação do bioetanol anidro, publicada pela ANP (Agência Nacional de
Petróleo), está apresentada na Tabela 1:
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Tabela 1 – Especificação do Bioetanol Combustível

Fonte: ANP (2011)
(1) A ANP poderá acrescentar características adicionais, métodos complementares e/ou
impor novos limites às especificações dispostas na Tabela III, deste Regulamento Técnico,
para o caso de etanol combustível produzido a partir de métodos ou processos distintos ao
da rota fermentativa, que utiliza o caldo e/ou melaço de cana-de-açúcar como matériaprima.
(2) Laranja após adição do corante especificado segundo a Tabela IV deste Regulamento
Técnico.
(3) Não pode conter qualquer corante e, em caso de dúvidas, uma amostra do produto deve
ser analisada em laboratório quanto à presença de corante.
(4) Os limites mínimo para a massa específica e máximo para o teor alcoólico do etanol
hidratado combustível serão, respectivamente, de 805,0 kg/m³ e 96,6 % em volume (94,7 %
massa) na importação, distribuição e revenda do produto, somente quando o teor de
hidrocarbonetos for maior do que zero e menor do que o limite permitido, ficando inalterados
os respectivos limites superior e inferior.
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(5) Será aceita a comercialização de etanol hidratado combustível com limites de massa
específica de 799,8 a 802,7 kg/m³ e de teor alcoólico de 95,5 a 96,5 % massa (97,1 a 97,8
% volume), o qual deverá atender aos demais requisitos da qualidade exigidos para o etanol
hidratado combustível, sendo permitida, nesse caso, a utilização da nomenclatura etanol
hidratado combustível premium.
(6) No caso de etanol hidratado combustível premium, ou seja, o que atender aos limites
indicados na nota 5 desta especificação, será aceita a comercialização com limites de
massa específica de 796,4 a 802,7 kg/m³ e de teor alcoólico de 95,5 a 97,7 % massa (97,1 a
98,6 % volume) na importação, distribuição ou revenda, quando o teor de hidrocarbonetos
for maior do que zero e menor do que o limite permitido.
(7) A unidade ºINPM é equivalente à unidade % massa para o teor alcoólico.
(8) Para o etanol anidro combustível, quando o teor de hidrocarbonetos for maior do que
zero e menor do que o limite permitido, o item teor alcoólico não será considerado para a
importação, distribuição e revenda.
(9) Análise obrigatória quando o etanol combustível for originado de importação, bem como
em caso de dúvida quando da possibilidade de contaminação por metanol ou outros
produtos ou por solicitação da ANP.
(10) No caso de etanol anidro combustível importado a metodologia ASTM E1064 poderá
ser utilizada para determinação do teor de água.
(11) A análise do teor de metanol para etanol combustível somente é obrigatória na
certificação de produto pelo importador e em caso de dúvida quando da possibilidade de
contaminação por metanol, o que não isenta de responsabilidade cada agente econômico
que comercializa o combustível em atender o limite previsto na especificação ao longo de
toda a cadeia.
(12) Análise obrigatória na importação, distribuição e revenda, não sendo exigida está para
emissão do Certificado da Qualidade pelo fornecedor de etanol, sendo a determinação do
teor de cloreto obrigatória apenas no caso de transporte aquaviário por navegação marítima.
(13) No caso de etanol combustível aditivado a determinação da característica resíduo por
evaporação poderá ser substituída pela de goma lavada na emissão do Certificado da
Qualidade ou do Boletim de Conformidade.
(14) A análise dos teores de cloreto, sulfato, ferro e sódio para etanol anidro combustível
somente são obrigatórias na certificação pelo importador, o que não isenta de
responsabilidade cada agente econômico que comercializa o combustível em atender os
limites previstos na especificação ao longo de toda a cadeia.
(15) O fornecedor de etanol deverá transcrever no Certificado da Qualidade, para o etanol
hidratado combustível, o resultado obtido na última determinação quinzenal, conforme
previsto no § 13 do art. 4º da presente Resolução.
(16) Item obrigatório somente quando o etanol anidro combustível for produzido,
armazenado ou transportado em equipamentos ou linhas que contenham ligas metálicas
compostas por cobre, conforme § 14 do art. 4º.
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3.1.1 Processo de Produção de Etanol
O processo de produção de bioetanol varia conforme a origem da matéria prima;
porém, os principais estágios são os mesmos, embora as condições de pressão,
temperatura e microrganismos da fermentação também sejam específicas de cada
processo (Bajpai, 2013). Os estágios são: hidrólise (química e enzimática),
fermentação e destilação (Olsson apud Bajpai, 2013). São conhecidos dois tipos de
tecnologia chamadas de 1ª e 2ª geração (1G e 2G).


Tecnologia de processo de 1ª geração (Bajpai, 2013): O bioetanol é
produzido a partir do açúcar (um dímero dos monossacarídeos glicose e
frutose) e amido enriquecido (polissacarídeos de glucose), colhidos como
grãos e cereais (açúcar de beterraba, cana de açúcar, batata, trigo, entre
outros (Walker apud Bajpaj, 2013)). Açúcares são convertidos em bioetanol
diretamente, e o amido deve ser primeiramente hidrolisado para fermentar os
açucares pela ação de enzimas de malte ou levedura. É uma tecnologia
bastante madura, porém o alto custo das matérias primas e o contexto ético
no uso de produtos alimentícios para produção de combustíveis são os
maiores problemas (Bajpai, 2013; Alviraet al e Cucek et al apud Dias et al,
2012).



Tecnologia de processo de 2ª geração (Bajpai, 2013): produz bioetanol a
partir da lignocelulose fornecida pela madeira, palha e resíduos agrícolas, os
quais são geralmente disponibilizados como resíduos do milho queimado,
palha de trigo, bagaço de cana de açúcar e resíduo sólido municipal (Walker
apud Bajpai, 2013). Esses produtos são baratos, mas a tecnologia de
processo é mais avançada a conversão do açúcar (Fanet AL, Badger et al
apud Bajpai, 2013; Nigam e Singh apud Dias et al, 2011), no qual a biomassa
de lignocelulose é formada por lignina, celulose e hemicelulose. A celulose é
um homopolímero linear e cristalino com uma unidade repetida de glucose
entrelaçada com conectores de beta-glucosídico. Segundo Grey (apud Bajpai
2013), a estrutura é rígida, sendo necessário um tratamento rígido para
quebrá-lo. Já a hemicelulose consiste em cadeias de açúcar pequenas,
lineares e altamente ramificadas. Em contraste com a celulose, cujo polímero
é somente glicose, a hemicelulose é um heteropolímero formado por D-
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xylose, D-glucose, D-galactose, D-mannose e L-arabinose. A composição da
holocelulose (celulose + hemicelulose) varia com a origem do material
lignocelulósico (Dias et al, 2011). O diagrama de blocos da Figura 1 ilustra as
sequências de processo de produção de bioetanol, a partir do amido,
considerando as fontes de matérias-primas.
Figura 1 - Diagrama de blocos geral da produção de bioetanol

Fonte: Autor

3.1.1.1 Processo a partir da cana de açúcar - Bioetanol 1G
Na Figura 2 apresenta-se o fluxograma do processo envolvendo a produção de
bioetanol anidro.
A cana é colhida em sua maioria mecanicamente, por meio de colheitadeiras. Do
canavial, a cana é transportada até a usina, onde será processada imediatamente
ou armazenada e encaminhada às mesas alimentadoras, nas quais ocorre a
lavagem da cana para retirada de materiais indesejados como terra, areia etc. A
partir de então, a cana é picada para facilitar o trabalho do desfibrador, e em
seguida, encaminha a cana no espalhador, que reduz a espessura da cana e facilita
o trabalho do eletroímã, que retira materiais ferrosos da mistura. Em seguida, o
processo alimenta uma calha que deve alimentar a moenda, passando a cana por 2
rolos, extraindo o caldo do bagaço. Uma parte do caldo que é reabsorvido pelo
bagaço, que passa por um processo de embebição, que adiciona água ao bagaço
para

diluir

o

caldo

restante,

aumentando

a

extração

da

sacarose.
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Figura 2 – Fluxograma geral de processos de produção de bioetanol e açúcar.

Fonte: Site Mundo da Cana (acesso em 28/03/2015).
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O bagaço que sai da moenda é utilizado para a produção de energia elétrica,
através das unidades de cogeração. As usinas brasileiras são autossuficientes no
uso da energia elétrica, chegando a vender os excedentes (Alcoeste, 2014; Dias et
al, 2011).
O caldo obtido segue para tratamento a fim de retirar impurezas solúveis e
insolúveis. No tratamento primário, são retiradas impurezas insolúveis (areia, argila,
bagacilho etc.) através de cush-cush (peneiramento grosseiro, com malhas de 0,5 a
2 mm) e peneiras finas (malhas de 0,2 a 0,7 mm) (Alcoeste, 2014). A separação
dessas impurezas permite ao processo maior pureza e aumenta a eficiência e vida
útil dos equipamentos. Do tratamento primário, o caldo passa por um medidor de
vazão para maior controle do processo químico, que é a adição de agentes
coagulantes e floculantes para eliminação de impurezas solúveis e insolúveis
restantes, que serão eliminados por sedimentação, e por fim, ocorre ainda a
correção do pH, para evitar inversão e decomposição da sacarose. Esse caldo
tratado pode ser enviado tanto na produção de álcool como na produção de açúcar
(Alcoeste, 2014).
Na produção do álcool, antes de passar pela fermentação, o caldo deve receber um
tratamento de pasteurização com aquecimento e resfriamento imediato. Esse
resfriamento ocorre geralmente em 2 etapas:
a. O caldo quente passa por um trocador de calor em contracorrente com o
caldo misto frio, onde o caldo misto é aquecido e o caldo para a destilaria é
resfriado (60°C).
b. O resfriamento final até aproximadamente 30°C ocorre geralmente em
trocador de calor tipo placas, utilizando água em contracorrente, como fluido
de resfriamento.
Em seguida, o caldo está pronto para a fermentação. O processo mais utilizado no
Brasil é o Melle-Boinot, cuja característica principal é a recuperação de leveduras
através da centrifugação do vinho. Nesse processo, os açúcares são convertidos em
álcool etílico. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação,
onde se misturam o mosto, que é uma solução de açúcar de concentração ajustada
para 17° a 22°Brix, com o pé-de-cuba, que é a levedura recuperada através de um

28

processo de tratamento químico para evitar contaminação bacteriana. A proporção
da mistura é 2 para 1, respectivamente. O mosto é alimentado nas dornas durante 4
a 10 horas. Durante a transformação da sacarose (açúcares) em álcool, há liberação
intensa de gás carbônico, o que causa aquecimento da solução e provoca reações
paralelas, como a formação de álcoois superiores, glicerol, aldeídos etc. Ao término
da fermentação, o teor médio de álcool nas dornas é de 7 a 10% e a mistura recebe
o nome de vinho fermentado (Alcoeste, 2014; Lima e Marcondes, 2002).
O processo deve ser mantido a 34°C para controle do processo em função da
quantidade de calor liberado. Isso se dá pela circulação da água em serpentinas
internas às dornas, ou trocadores de calor, por onde o vinho é bombeado
continuamente com água contra-corrente. Atualmente, a fermentação pode ser
realizada de forma descontínua ou contínua, em dornas abertas ou fechadas.
Nestas últimas, procede-se à lavagem dos gases de saída para recuperação do
álcool etílico evaporado pela passagem através de uma torre e por absorção do
álcool em água, que é retornada ao processo (Alcoeste, 2014).
O vinho é enviado às centrífugas para recuperação da levedura ou fermento, que
retorna para as cubas de tratamento. A fase leve da centrifugação, ou o vinho
“delevedurado” é enviado para as colunas de destilação (Alcoeste, 2014).

3.1.1.2 Composição do vinho
Segundo Junqueira et al (2010), a composição típica do vinho é a apresentada na
Tabela 2.
Tabela 2 – Composição das correntes de alimentação do processo
Componentes

Vinho (% massa)

Água

92,0

Etanol

7,3

Glicerol

0,4

Álcool isoamílico

0,2

Glucose

0,1

Fonte: Junqueira et al (2010).
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Essa composição típica foi usada em trabalho acadêmico. Entretanto, existem outras
fontes de pesquisa que trazem outras composições, como Maciel (2009),
apresentada na Tabela 3:
Tabela 3 – Composição do vinho
Composição (%m)
Integrada

(a partir 70% de
biomassa)

Convencional
(a partir da cana de
açúcar)

Água

79,1

79,2

Etanol

9,9

10,1

CO2

0,1

0,1

Glucose

0,6

0,6

Impurezas

2,4

2,8

Ácido acético

0,173

0,005

Ácido Succínico

0,040

0,001

Levedura

7,3

7,2

H2SO4

0,033

0,008

Pentose

0,1

-

Furfural

0,08

-

HMF

0,04

-

Componente

Fonte: Maciel (2009).

3.1.2 Destilação do Vinho
Nas biorefinarias brasileiras, o vinho obtido da fermentação é concentrado em duas
etapas (Barreto e Coelho, 2009):
A. Obtenção do bioetanol hidratado: Na primeira etapa, por meio de colunas de
destilação e retificação, é obtido o bioetanol hidratado (93% mássica)
(Junqueira, 2010).
B. Obtenção do Bioetanol Anidro: A partir do bioetanol hidratado, em função do
azeótropo formado entre o bioetanol e a água (92,5% de bioetanol a 1 atm), o
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processo de desidratação é imposto para produção de bioetanol anidro
(99,9%).
O bioetanol hidratado é obtido através de 2 conjuntos de destilação e retificação. No
primeiro conjunto há 3 colunas superpostas (A, A1 e D) (Barreto e Coelho, 2009;
Alcoeste, 2014). A retificação é feita por meio de uma coluna com duas seções:
esgotamento (B1) e concentração (B) (Alcoeste, 2014). A Figura 3 ilustra a
sequência do processo.
Figura 3 - Fluxograma de destilação e retificação do bioetanol hidratado.

Fonte: Autor (baseado em Junqueira, 2010)

De acordo com Barreto e Coelho (2009), as características principais dessas
colunas são as apresentadas nas Tabelas 4 e 5:
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Tabela 4 - Dimensões principais das colunas do setor de destilação
Coluna

Número de bandejas

Destilação (A)

20

Epuração do vinho (A1)

04

Concentração de cabeças (D)

06

Fonte: Barros e Coelho (2009)
Tabela 5 - Dimensões principais da coluna do setor de retificação
Seção

Número de bandejas

B1

13

B

43

Fonte: Barreto e Coelho (2009).

O vinho é pré-aquecido a 70°C em contracorrente com os vapores do topo da
retificação (B), e segue para demais trocadores para complementar o aquecimento
até 92-93°C, através do calor parcial da vinhaça (Barreto e Coelho, 2009; Dias,
2010). Após o aquecimento, o vinho alimenta o prato 4 da coluna A1, na qual os
produtos voláteis (leves), aldeídos e ésteres, vão para a coluna D, para
concentração. Os vapores concentrados saem pelo topo da coluna para condensar
em 2 trocadores de calor. Parte desses vapores retorna para o prato superior
(refluxo) e parte é retirada como bioetanol de segunda. O produto da base da coluna
D segue para a coluna de retificação. O vinho desce pelos pratos através dos
vertedouros até a base da coluna, saindo como vinhaça (Barreto e Coelho, 2009;
Junqueira, 2010). A vinhaça é quase isenta de bioetanol, com teor menor que 0,03%
em volume, é usado na lavoura como fertilizante de canaviais, pois é constituída de
água, sais, sólidos em suspensão e solúveis. A produção é de 13 litros para cada
litro de bioetanol produzido (Alcoeste, 2014).
O vapor de baixa pressão, tendo origem como vapor de escape (vapor de descarga
das turbinas de contrapressão, com pressão de 1,0 a 1,5 kgf/cm²) ou vegetal (vapor
gerado na concentração do caldo no primeiro estágio dos evaporadores de múltiplo
efeito, com pressão de 0,7 kgf/cm²) alimenta a base da coluna A através de
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serpentina direta ou refervedor, e sobe os pratos através dos borbulhadores,
empobrecendo em bioetanol o vinho que desce e enriquecendo os vapores que
sobem. Acima do prato 20 da coluna de destilação, sai uma flegma, com graduação
correspondente ao vapor do vinho destilado, para alimentar o setor de retificação
entre as seções de concentração (coluna B – acima da alimentação) e esgotamento
(B1). A seção B1 é aquecida por vapor de escape ou vegetal suficiente para esgotar
o líquido que desce pelos vertedores e chega à base com menos de 0,03% em
volume de bioetanol (flegmaça) (Barreto e Coelho, 2009; Alcoeste, 2014).
Na seção de concentração (coluna B), os vapores vão sendo enriquecidos em
bioetanol, atingem o topo, passam aos 3 condensadores em série, retornando ao
prato superior (refluxo). O bioetanol hidratado, produto final, é retirado quatro pratos
abaixo do topo, para diminuir a contaminação com impurezas voláteis. Um trocador
de calor que usa água como refrigerante resfria o álcool para 33°C, antes da
estocagem. O sistema de retificação pode ter apenas a seção de concentração
(coluna B). Nesse caso, não há esgotamento, o líquido da base retorna à coluna A1
(Barreto e Coelho, 2009). Os parâmetros de processos estão listados na Tabela 6.

Tabela 6 - Dados operacionais para destilação de pré-concentração a partir do vinho
para bioetanol hidratado.
Parâmetro

Unidade

Valor

Temperatura – bandeja A1

°C

106 – 110

Temperatura – bandeja A20

°C

98 – 102

Temperatura – bandeja B1-1

°C

104 – 108

Temperatura – bandeja B4

°C

88 – 92

Pressão – Coluna A

atm

0,43 – 0,53

Pressão – Coluna B1

atm

0,33 – 0,43

Consumo de água

m³/m³ de bioetanol

45 – 60

Consumo de vapor

kg/L de bioetanol

2,0 a 3,2

Fonte: Barreto e Coelho (2009)
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3.1.3 Produção de Bioetanol anidro
O bioetanol anidro é obtido a partir do bioetanol hidratado, que é uma mistura
azeotrópica. A desidratação do bioetanol é possível através da destilação
azeotrópica, destilação extrativa e peneira molecular. Segundo Barreto e Coelho
(2009), esses processos correspondem, respectivamente, à 60%, 25% e 15% da
produção de bioetanol anidro em 2008.
O processo em larga escala mais utilizado é a destilação azeotrópica com
ciclohexano, seguido da destilação extrativa com etilenoglicol (Barreto e Coelho,
2009). O conceito de azeotropia é fundamental para compreensão das tecnologias
aplicadas na separação.
3.1.3.1 Definição do azeótropo
Para entender as particularidades na destilação dessa mistura, deve-se entender o
comportamento do azeótropo. Na Figura 4, é apresentada a curva de equilíbrio
etanol-água, em que pode ser evidenciada a formação do azeótropo.
Figura 4 - Curva de equilíbrio Líquido-Vapor (ELV) de misturas binárias, etanol-água
a uma pressão constante de sistemas não ideais com azeótropo homogêneo.
T-xy diagram for ETOH/AGU A
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Fonte: Aspen Properties (2013)
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Em uma mistura uniforme, quando a interação entre as moléculas do soluto e do
solvente são as mesmas do que com apenas essas moléculas isoladas, em função
da estrutura molecular de ambas as moléculas serem similares (Luyben, 2010), dizse que esta é uma mistura ideal e obedece à lei de Raoult. O ponto de ebulição da
mistura não é constante, ou seja, cada componente vai evaporar em sua específica
temperatura. Entretanto, existem misturas de componentes cujo ponto de ebulição
da mistura é constante, ou seja, a uma dada temperatura, ambos os componentes
são vaporizados, não sendo possível separá-los através da destilação. Nesse
cenário, a composição da fase vapor é a mesma da fase líquida da mistura (Kister,
1992). Este é o azeótropo. Esse fenômeno ocorre entre componentes não similares,
que podem apresentar atração ou repulsão. O ponto de ebulição pode ser maior ou
menor que o ponto de ebulição de seus componentes, a uma dada temperatura, em
função das moléculas apresentarem atração ou repulsão entre si (Luyben, 2010).
Para ambos os casos, a destilação convencional não alcança altos graus de pureza
do produto acima do ponto de azeotrópica (Julka, 2009).
3.1.4 Métodos para a separação azeotrópica
A separação de misturas azeotrópicas tem sido dividida em 3 classes de tecnologia:
processos destilação, processos com membranas e intensificação de processos.
(Mahdi, 2014). Os dois primeiros são tecnologias tradicionais já difundidas na
indústria, e a última, diz respeito a tecnologias emergentes.
A aplicação de membranas usa técnicas convencionais, como a pervaporação, e
técnicas emergentes, como a difusão friccional e a destilação em membranas. A
separação através da destilação usa técnicas convencionais, como é o caso da
destilação azeotrópica, destilação com variação de pressão e destilação extrativa,
usando sal, líquido ou ambos. As técnicas emergentes dentro da destilação, que
estão inseridas na destilação extrativa, é o uso de polímeros ultra-clareadores e
líquidos iônicos. Por sua vez, como a intensificação de processos trata de processos
emergentes, estão inseridas as tecnologias de microondas intensificadas, ultrassom
intensificado e coluna de parede dividida (Mahdi, 2014).
A destilação de mistura azeotrópica é largamente utilizada na indústria para separar
misturas de pontos de ebulição próximos e azeotrópicos, os quais não são
separados no processo de destilação convencional (Widagdo, S., Seider, W. D.;
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Hilmen, A.K. apud Le, 2014). Segundo Le (2014), essa técnica é aplicada
frequentemente na desidratação de vários produtos como ácido acético, etanol e
isopropanol, dentre outros álcoois. O componente de arraste, que permite a
separação da mistura, pois sua função é formar um novo azeótropo com um dos
componentes, alterando o equilíbrio termodinâmico (Mahdi, 2014; Luyben, 2010).
Esta é a definição de destilação azeotrópica, ou seja, a adição de um componente
na fase líquida, que altera a volatilidade de um dos 2 componentes tornando-o maior
que o outro componente, permitindo a separação através da destilação (Lei, 2005).
O componente de arraste forma uma solução heterogênea com o componente
azeotrópico em 2 fases líquidas, permitindo a separação por decantação (Julka,
2009). De acordo com Julka (2009), o componente de arraste facilita a separação da
mistura azeotrópica pela seletividade, alterando a volatilidade relativa de um dos
componentes em questão, “quebrando” o azeótropo.
Em função da importância do tema, há várias pesquisas na literatura sobre
destilação azeotrópica. Widagdo e Seider (apud Mahdi, 2014; apud Klein, 2006)
estudaram métodos usados para análise, seleção de componentes de arraste,
projeto da coluna e controle da destilação azeotrópica. Lei (2005) discutiu a seleção
do componente de arraste e propôs um modelo matemático para o processo.
Recentemente, de acordo com Mahdi (2014), Pereiro et al revisou os métodos
utilizando líquidos iônicos para quebra de azeótropos e comparou a performance do
novo sistema com a destilação extrativa convencional.

3.1.4.1 Destilação azeotrópica do bioetanol anidro
A origem da destilação azeotrópica do bioetanol foi com Young, em 1902 (Barreto e
Coelho, 2009), quanto ele observou que o etanol anidro foi obtido destilando-se
etanol hidratado em presença de benzeno. Outros produtos têm essa mesma
propriedade, ou seja, de arrastar a água para a fase vapor por meio de uma mistura
ternária de alta volatilidade: hexano, n-hexano, tricloroetileno, ciclohexano etc. A
partir de 2000, o Ministério do Trabalho e Emprego proibiu o uso do benzeno, por
seu caráter cancerígeno. A partir de então, o ciclohexano passou a ser o
componente de arraste mais utilizado na desidratação do bioetanol anidro.
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O ciclohexano apresenta duas importantes características que um componente de
arraste deve obedecer: tem uma temperatura mínima de todo o sistema ternário e
forma um azeótropo heterogêneo, permitindo a separação líquido-líquido sem o uso
de energia adicional, podendo ser executada por um decantador no topo da coluna
(Luyben, 2010). A adição do componente de arraste resulta em 3 mapas de curva de
resíduos (MCR) formada por 3 azeótropos adicionais: um sistema binário
homogêneo, um sistema binário heterogêneo e um sistema ternário heterogêneo,
que neste caso, é formada pela mistura etanol-água-ciclohexano e tem temperatura
de 62,35°C, conforme Figura 5. Essa temperatura é menor que a temperatura dos
outros 2 sistemas binários.
Figura 5 - Mapa de curva de resíduos para etanol, água e ciclohexano (P=1atm e
base molar)
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Fonte: Aspen Properties (2013).
Uma sequência convencional para separação é ilustrada na Figura 6, através das 2
colunas sequenciais: a primeira é a coluna de destilação azeotrópica heterogênea,
onde ocorre a mistura do componente de arraste, que irá formar um novo azeótropo
a ser separado no topo da coluna através de um decantador, e a separação do
bioetanol anidro na base da coluna; e a segunda é onde ocorre a separação do novo
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azeótropo formado, ou seja, o componente de arraste e a água (Luyben, 2010;
Barreto e Coelho, 2009; Junqueira, 2010).
Figura 6 - Fluxograma de destilação azeotrópica do bioetanol anidro.

Fonte: Autor.
A Tabela 7 apresenta as principais dimensões das colunas usadas na desidratação
do bioetanol anidro (Barreto e Coelho, 2009):
Tabela 7 - Dimensões principais das colunas de desidratação
Coluna

Número de bandejas

C

42

P

20

Fonte: Barreto e Coelho (2009).

38

O processo inicia-se na alimentação da coluna C, no prato 28, do produto da
retificação da etapa anterior. Segundo Alcoeste e Barreto & Coelho (2009), o
ciclohexano que é adicionado no topo, promovendo a distribuição do ternário etanolágua-ciclohexano, de ponto de ebulição mais baixo, na parte superior; na região
intermediária, terá a concentração do binário etanol-ciclohexano, com ponto de
ebulição menor que o bioetanol; o produto final, bioetanol anidro, de ponto de
ebulição maior, concentrar-se-á na região inferior. Um refervedor na base promove a
dinâmica do processo na coluna, fornecendo calor ao processo. Os vapores da
mistura ternária, saindo no topo da coluna C, são condensados em 2 trocadores de
calor. A mistura líquida, assim condensada, alimenta um decantador, no qual ocorre
a sua separação em 2 fases: a superior, rica em componente de arraste, volta ao
topo da coluna para formar o ternário; a inferior, rica em água, vai para a
alimentação da coluna P (Alcoeste, Barreto & Coelho, 2009). Nessa coluna, ocorre a
concentração do componente de arraste no topo, que retorna à coluna C. Na base é
retirada a água do processo. A Tabela 8 apresenta os valores de referência para o
controle da operação:
Tabela 8 - Dados operacionais para destilação azeotrópica do bioetanol a partir do
bioetanol hidratado.
Parâmetro

Unidade

Valor

Temperatura – bandeja C1

°C

82

Temperatura – bandeja C14

°C

68 – 72

Temperatura – bandeja C33

°C

64 – 66

Pressão – Coluna C

Mca

2,8 a 3,2

Temperatura – bandeja P1

°C

82 – 85

Temperatura – bandeja P17

°C

70 – 72

Pressão – Coluna P

Atm

0,077 – 0,145

Consumo de componente de arraste

L/m³ anidro

0,6 – 1,0

Consumo de água

m³/m³ de bioetanol

40 – 50

Consumo de vapor

kg/L de bioetanol

1,5 – 1,6

Fonte: Barreto e Coelho (2009)
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3.1.4.2 Destilação extrativa do bioetanol anidro
Como na destilação azeotrópica, um terceiro componente é adicionado à mistura
etanol-água, porém com o objetivo de arrastar a água para a base da coluna, em
função da baixa volatilidade do extrator, para que o bioetanol anidro seja retirado
pelo topo. Por muitos anos, a glicerina foi usada como agente extrator, porém
atualmente, o agente extrator é o monoetilenoglicol (Barreto e Coelho, 2009).
3.2 Coluna de Parede Dividida
A tecnologia da coluna de parede dividida pertence à classe de tecnologias
emergentes denominada Intensificação de Processos. Segundo Mahdi (2014), a
intensificação de processos pode ser definida como o desenvolvimento de novos
equipamentos e técnicas, comparados ao estado-da-arte na indústria química. Na
essência desse conceito estão as otimizações de investimento, energia, meio
ambiente e segurança pela radical redução de área das instalações da planta.
Em um projeto de uma coluna, podem ser considerados 3 estágios, conforme ilustra
a Figura 7 (Pilling & Summers, 2012). De fora para dentro, o projeto deve considerar
o ciclo de vida dos recursos consumidos pelo sistema desde a construção até o
término do ciclo de operação do equipamento.
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Figura 7 - Círculos concêntricos na caracterização do escopo de um projeto em

processos.
Fonte: Autor (Baseado em Pilling, 2012).
O nível 1 diz respeito ao uso de materiais e recursos. Das dimensões da coluna até
os internos, são vários os estudos e tecnologias disponíveis para obter melhor
desempenho otimizando o uso de matérias, buscando um arranjo ótimo em termos
de custo-benefício desde a aquisição até a operação a longo prazo.
O nível 3 refere-se a otimização de projeto dos internos. O estudo das propriedades
físicas e de transporte aplicada aos internos das colunas pode aumentar a eficiência
da coluna.
Já o nível 2 refere-se ao projeto do processo e configuração. Nesse aspecto, várias
tecnologias têm sido desenvolvidas e estudadas, como a configuração de
refervedores e condensadores, otimização e número de estágios em função das
taxas, otimização de controles, e as colunas de paredes divididas (em inglês,
Divided ou Dividing Wall Columns, DWCs).
A coluna de parede dividida é uma resposta para as questões de otimização
energética, pois além de promover redução nos custos de energia, contribui com
redução nos custos de instalação e operação da planta (Shultz et al, 2002). Outros
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benefícios são: menos equipamentos instalados (refervedor, coluna, condensador),
menor área de instalação, e com isso, redução nas instalações elétricas e
tubulações e etc. (Shultz et al, 2002).
De acordo com Kaibel (apud Parkinson, 2005; apud Asprion, 2010), a DWC utiliza de
20 a 45% menos energia, e os custos de instalação são em torno de 30% menores.
Ainda, de acordo com Kaibel, outros benefícios são a obtenção de maior rendimento
e melhor qualidade do produto destilado sensível à temperatura, em função do
menor contato com aquecimento e resfriamento causado por dois refervedores e
dois condensadores, já que as duas colunas são integradas em uma.
3.2.1 Histórico
A coluna de parede dividida (DWC) foi introduzida em 1949 (Wright apud Shultz,
2014). O desenvolvimento acadêmico-industrial fez com que essa tecnologia fosse
desenvolvida ao longo dos anos, sendo comentada por diversos autores (Petlyuk,
apud Tusso, 2014; Petlyuk, Platonov e Slavinskii apud Kiss, 2013) que proveram
uma boa referência ao entendimento da teoria de Petlyuk e / ou DWC.
Embora essa tecnologia tenha sido estudada há algumas décadas, a aceitação
comercial levou um bom tempo, em função do receio de muitas companhias quanto
aos riscos na instalação de uma tecnologia ainda pouco difundida no campo
(Parkinson, 2005).
As primeiras duas DWCs fabricadas foram entregues em 1985, em Ludwigshafen,
Alemanha, para aplicação industrial na Basf AG na separação de química fina
(Parkinson, 2005). Até meados dos anos 2000, a escassez de técnicas e métodos
de projeto, bem como preocupações relacionadas à operação e controle destas
colunas, desafiavam as aplicações da tecnologia (Schultz et al, 2002). No entanto,
atualmente essa barreira parece ter sido vencida, pois existem mais de 110 colunas
operando industrialmente (Jansen et al, 2014), fazendo com que, nos últimos 15
anos, a tecnologia da DWC tem sido amplamente desenvolvida e aplicada
industrialmente (Staak et al, 2013).
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3.2.1.1 Conceito
Para exemplificar a operação de uma DWC, considera-se uma mistura de 3
componentes A, B e C, sendo que A é o mais leve e C o mais pesado. Três
configurações são previstas para separação em 3 substâncias puras:


Duas colunas em sequência, cuja primeira recupera o componente A no topo
e a segunda recupera o componente B no topo e C no fundo. Busca-se
máxima pureza em B, mas por ele não ter sido removido, ele é misturado e
diluído à concentração de remoção na base (Asprion, 2010). Considerando
um refervedor e um condensador por coluna, têm-se, no mínimo, dois
refervedores e dois condensadores. A configuração da segunda coluna em
relação a separar a mistura de leves ou pesados da primeira coluna é obtida
através da análise da quantidade de frações individuais, da volatilidade
relativa e estabilidade térmica dos produtos, das utilidades disponíveis, etc.,
para então definir o projeto com menores custos de instalação e de operação
(Kolbe, 2000). (A Figura 8 representa a configuração convencional):

Figura 8 - Processo convencional – Sequência direta.

Fonte: Autor.



Outra configuração típica é a que o componente mais pesado é retirado na
base da primeira coluna e os dois leves seguem para a 2ª coluna, na qual
eles são separados.
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A configuração DWC é a proposta na qual se tem a separação dos 3
componentes em uma mesma coluna, conforme representa a Figura 9.

Figura 9 – Coluna de Parede Dividida (Dividing-Wall Column).

Fonte: Autor.
O conceito atual está na substituição de duas colunas sequenciais por uma coluna
de parede dividida, ou seja, uma chapa metálica no centro da coluna (Parkinson,
2005) com apenas um condensador e um evaporador. Outras configurações dividem
a parte interna da coluna na seção superior, e outras, na parte inferior (Asprion,
2010). Ainda, existem configurações em que a parede divisória está totalmente
descentralizada, ou em parte descentralizada e parte centralizada, ou com mais de
uma parede divisória (Asprion, 2010). Entretanto, a configuração que divide a parede
no meio é a mais utilizada. Nesse caso, a alimentação feita através da mistura de 3
componentes no meio da seção, de um lado da parede divisória – o pré-fracionador.
O componente mais leve é recuperado no topo, enquanto o componente mais
pesado, na base – como em uma destilação convencional; já o componente
intermediário é removido do outro lado da parede, no lado oposto do bocal de
alimentação da coluna (Parkinson, 2005).
Conforme explica Staak et al (2013), a DWC tem sempre 6 seções de separação:
duas no lado esquerdo, duas do lado direito da parede dividida, uma acima e uma
abaixo da parede dividida (Figura 10). Desse modo, o projeto, a operação e controle
do processo tornam-se mais complexo que em uma coluna convencional (Kiss,
Buck, Mulalib, Agrawal, Kim apud Staak et al (2013)).
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Figura 10 - Coluna de parede dividida com internos de recheios.
Produto de topo
Refluxo
Recheio Montz.
Divisor de refluxo: Para distribuição do retorno
nas metades da parede divisória.

Alimentação

Recheio Montz da divisória.
Retirada lateral
Recheio Montz da divisória.

Recheio Montz.
Vapores do refervedor

Produto de fundo

Fonte: Montz (2013)
A configuração da DWC equivale termodinamicamente à configuração de Petlyuk,
em que as correntes vapor e líquido que deixam a primeira coluna estão diretamente
conectadas à segunda coluna (Figura 11). Na DWC, essas correntes deixam o préfracionador e se conectam à parte principal. Um condensador e um refervedor são
substituídos por um acoplamento térmico da coluna pré-fracionadora com a coluna
principal, sendo necessários apenas um condensador e um refervedor na coluna
principal (para a coluna pré-fracionadora equivalente à parede dividida centralizada).
Essa configuração é geralmente conhecida como coluna de destilação com total
acoplamento térmico, do inglês fully thermally coupled distillation column (FTCDC).
Na configuração de Petlyuk, o pré-fracionador realiza a separação fina do
componente mais leve e do componente mais pesado, enquanto o componente com
ponto de ebulição intermediário é distribuído entre as correntes de topo e de fundo.
A separação na coluna principal ocorre alcançando alto grau de pureza dos
componentes (Christiansen, Skogestad e Liena apud Kiss, 2013).
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Figura 11 – Coluna de Petlyuk.

Fonte: Autor (baseado em Kiss, 2013).
Segundo Kiss (2013), a principal razão da eficiência energética na configuração de
Petlyuk é o fato das correntes internas não se misturarem, no qual o arranjo de duas
colunas em série exibe picos de concentração do componente de ponto de ebulição
intermediário acima ou abaixo do estágio de alimentação. Ganhos adicionais vêm do
fato do arranjo com pré-fracionador que distribui o componente de ponto de ebulição
intermediário entre o topo e a base, permitindo maior liberdade para alcançar a
composição de alimentação com o estágio da coluna que posteriormente reduz as
perdas de mistura no estágio de alimentação. Esta mistura tanto quanto a re-mistura
de correntes com diferentes composições que ocorre no ponto de alimentação e ao
longo da coluna – inevitavelmente acompanhada da entropia de formação da
mistura – é a base da intrínseca ineficiência termodinâmica que ocorre no processo
de separação de multicomponentes na coluna de destilação, de acordo com
Dejanovic et al (2010). A coluna de parede dividida é a configuração que integra as
duas colunas de Petlyuk em um único equipamento.
Nos últimos anos, a Basf tem usado a DWC para separar até 4 componentes,
conforme ilustra a Figura 12. Dessa forma, é possível separar componentes
intermediários na química fina, em que geralmente os produtos são termo-sensíveis
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e precisam alcançar altos níveis de pureza. Segundo Kaibel apud Parkinson (2005),
a separação de 4 componentes é possível em função dos componentes terem o
ponto de ebulição bem próximos de forma que possam limitar o diferencial de
temperatura entre o refervedor e o condensador.
Figura 12 – Destilação multicomponente de 4 produtos em Divided-Wall Column.

Fonte: Autor. (baseado em Jansen et al, 2014)

O projeto de uma DWC é mais complexo do que uma coluna de destilação
convencional (Asprion, 2010), pois enquanto uma coluna convencional tem 4
parâmetros a serem fixados, para a DWC de separação de 3 componentes, o
número de parâmetros é 11:


Carga térmica ou taxa de refluxo;



Número de estágios teóricos nas seções 1 a 6;



Distribuição de líquido nas seções 2 e 3;



Distribuição de vapor nas seções 4 e 5;



Especificação para 2 produtos.

A Figura 13 apresenta a identificação dos parâmetros.
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Figura 13 - Parâmetros de modelagem da DWC.

Fonte: Autor (baseado em Asprion & Kaibel, 2010).
Segundo Asprion & Kaibel (2010), para uma configuração fixa, a circulação do
componente B no lado principal ao redor da parede dividida deve ser evitada, pois a
demanda energética não é otimizada. Isso pode ser ajustado pela distribuição de
líquido pela parte superior final da parede dividida. A distribuição do gás depende da
seção oposta e os internos da seção direita e esquerda da parede dividida, pois a
perda de carga de ambos os lados é a mesma.
De acordo com Pilling & Summers (2012), essas colunas são tradicionalmente
preenchidas com recheios randômicos, embora haja alguns projetos com colunas de
pratos. O fato é que, independente dos internos, os custos de instalação e de
consumo de energia podem ser 30% menores que dos projetos convencionais
(Kaibel, apud Staak et al (2013)). Esses benefícios fazem com que a DWC já seja
amplamente aplicada na indústria química (Olujic, M. apud Staak et al, 2013).
3.2.1.2 Recentes avanços
Recentemente, têm sido estudados os seguintes avanços (Asprion & Kaibel, 2010):


DWC para mistura de multicomponentes;



Destilação reativa em DWC;



Controle em DWC;



Procedimento de partida;
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DWC para destilação por batelada;



Otimização do arranjo de Petlyuk.

3.2.2 Vantagens no uso da tecnologia
Segundo Asprion (2010), a faixa de aplicação de DWCs é muito ampla. A DWC é
aplicável em situações em que há um excesso de um componente de ponto de
ebulição intermediário a dois outros, e a separação entre o componente leve e
intermediário é tão difícil quanto a separação entre o componente intermediário e o
componente pesado (Pilling & Summers, 2012). Em outras palavras, são aplicáveis
na separação de 3 componentes com pontos de ebulição distintos, e ainda, buscase alcançar uma especificação de componentes puros a partir da mistura (Staak et
al, 2013).
A tecnologia é aplicável desde produtos que demandam de pureza simples, como
recuperação de solventes, até aplicações para alto grau de pureza, cujo grau de
impurezas deve ser da ordem de ppb (partes por bilhão ou 10-9). A faixa de pressão
de operação cobre uma faixa entre 2 mbar a 10 bar (Asprion & Kaibel, 2010)
Em relação às dimensões, diâmetros nas DWCs da Basf vão de 0,6 m a 4 m, e
maiores que 4 m em outras indústrias, como na Linde para Sasol: uma DWC com
4,5 m de diâmetro e 64,5 m de altura e outra com 5,2 m por 107 m de altura (Schultz
et al, apud Asprion, 2010).
Para se avaliar a viabilidade da DWC para uma separação, devem-se considerar as
propriedades termodinâmicas, bem como as composições das substâncias a serem
separadas junto às especificações do produto (Shultz, 2002).
3.2.3 Limitações
De acordo com Asprion & Kaibel (2010), as seguintes aplicações contêm limitações
na aplicação da DWC:


Diferente das colunas convencionais, em que cada coluna opera em uma
faixa de pressão independente, na DWC a faixa de pressão é única. Isso
resulta em grande diferença de temperatura entre o refervedor e o
condensador.



Em relação às colunas convencionais, a altura da DWC costuma ser maior.
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Para uma mistura de componentes muito diferentes do comportamento ideal,
outras configurações podem operar melhor.



Se eventuais reações no reservatório da coluna levarem a um baixo ponto de
ebulição dos componentes ou alto ponto de ebulição dos componentes no
topo da coluna, não deve ser usada a DWC, pois a pureza dos produtos pode
não ser alcançada.

3.2.4 Aplicações e estudos publicados
Poucos trabalhos acadêmicos são encontrados aplicando a tecnologia de parede
dividida. No Brasil, há algumas citações da tecnologia em trabalhos de otimização
energética, como é o caso de Oliveira (2013), que desenvolveu um simulador para
estudo de estratégias de controle em colunas de destilação com aquecimento
distribuído, e em sua revisão bibliográfica, é citada a tecnologia de parede dividida
como uma alternativa para a otimização energética. Müller (2012) também faz
referência à DWC em seu trabalho sobre energia requerida para separação, citando
a tecnologia como configuração alternativa para otimização energética. A redução
nos custos de operação é sua principal ênfase. Entretanto, uma publicação que cujo
tema central seja a tecnologia de parede dividida foi feita apenas recentemente por
Tusso Pinzón (2014). Em seu trabalho, foi estudada a separação da mistura
Benzeno-Tolueno-P-Xileno (BTX) através da configuração convencional e a
otimização econômica através da coluna de parede dividida. Embora não tenha
obtido desempenho esperado na separação frente à configuração tradicional, esse
trabalho traz uma importante contribuição para estudo e desenvolvimento do tema
no contexto acadêmico e industrial no Brasil.
Em termos internacionais, foram publicados alguns trabalhos acadêmicos em
revistas de tecnologia envolvendo a aplicação da DWC. Summers, 2005 (apud
Pilling & Summers, 2012), publicou os resultados reproduzidos na tabela 9 para uma
mistura Benzeno-Tolueno-Xileno (BTX), nos quais foram obtidos 28% de economia
de energia para o projeto com coluna de parede dividida em relação ao projeto de
colunas convencionais.

50

Tabela 9 - Balanço material para uma configuração convencional e DWC para
separação de BTX.
Componente

Convencional

Alimenta
ção

Benzeno

Tolueno

Parede Dividida
Xileno

Benzeno

Tolueno

Xileno

Hexano e mais
leves

8,87

42,30

0

0

42,29

0

0

Benzeno

7,82

37,25

0,02

0

37,08

0,15

0

Heptano

3,47

14,45

1,54

0

14,6

1,4

0

Metil-ciclohexano

0,15

0,22

0,35

0

0,245

0,34

0

Tolueno

30,28

5,66

94,56

4,16

5,66

94,56

4,16

2-Metil-Heptano

1,0

0,12

3,32

0,06

0,13

3,34

0,05

Etil-Benzeno

5,38

0

0,11

10,62

0

0,1

10,63

P-Xileno

5,67

0

0,04

11,21

0

0,04

11,11

M-Xileno

12,0

0

0,06

23,76

0

0,05

23,78

O-Xileno

7,44

0

0

14,74

0

0

14,74

Trimetil-Benzeno e
mais pesados

17,92

0

0

35,46

0

0

35,53

Carga térmica total
do Refervedor,
MMBtu/h / Gcal/h

112,1 / 28,26

80,2 / 20,22

Fonte: Pilling & Summers (2012)

Premkumar (2007) estudou o retrofitting em 6 aplicações em que 2 colunas
convencionais puderam ser substituídas por uma configuração da DWC. As
aplicações foram das seguintes misturas de hidrocarbonetos: benzeno, tolueno e pxileno; benzeno, tolueno e etil-benzeno; etanol, água e etileno-glicol; depropanizante
e debutanizante convencional; etanol, propanol e butanol; n-pentano, n-hexano e nheptano. Os resultados foram uma economia de 20 a 40% de energia em termos de
custos operacionais. Como investimento, o retorno foi de menos de 3 anos em 5 dos
6 casos estudados, e 4 anos para a última aplicação.
Kiss e Ignat (2012) publicaram um artigo com os resultados de uma simulação para
melhorar a separação da mistura metanol-água-glicerol. Essa mistura tem relevância
na produção do biodiesel, e requer uma sequência de 2 colunas e grande
quantidade de energia. O resultado foi uma economia de energia de 27% e um

51

investimento 12% menor, que é relevante nas instalações de produção do biodiesel,
segundo os autores.
Long e Lee (2013) publicaram um estudo de otimização de instalação de uma coluna
de retirada lateral para uma DWC, buscando uma maximização da eficiência
energética. O sistema escolhido foi uma mistura multicomponente de ácido fórmico,
água, ácido acético e ácido propanóico. Segundo os autores, os resultados foram
não somente de economizar uma quantidade relevante de energia como também
aumentar a capacidade de produção, evidenciando o potencial da coluna de parede
dividida sob os aspectos técnicos e econômicos.
Estudos mais aprofundados no tema remetem à aplicação da DWC em destilação
reativa (Bravo-Bravo et al apud Mahdi, 2014), destilação extrativa (Kiss et al apud
Mahdi, 2014) e destilação azeotrópica (Sun et al, 2011; e Midori et al apud Mahdi,
2014). A destilação azeotrópica em coluna de parede dividida, A-DWC, tem
publicações apenas teóricas e em estudos de simulação, sendo que estudos
industriais na separação de misturas azeotrópicas ainda precisam ser feitos (Kiss,
2013; Mahdi, 2014).
Briones-Ramírez et al apud Mahdi (2014) publicaram o resultado de uma simulação
no Aspen-Plus de um sistema A-DWC para misturas Isopropanol-água-acetona e
isopropanol-água-metanol. Os resultados foram encorajadores: até 50% de
economia de energia comparado com configuração de sistemas com 2 colunas.
Le (2014) publicou um recente trabalho sobre DWC comparando com uma
configuração tradicional, para separação de ácido acético, água e um terceiro
componente com ponto de ebulição em 150°C, formando uma mistura azeotrópica
heterogênea ternária. O arranjo de Petlyuk alcançou economia de energia de 18,3%.
Para a destilação azeotrópica do bioetanol e água, alguns trabalhos foram
publicados com aplicação de diferentes componentes de arraste e propósitos. Kiss e
Suszwalak (2012) usaram a DWC para melhorar a desidratação do bioetanol através
da destilação extrativa e destilação azeotrópica com pentano. Os resultados foram
10 a 20% de redução de energia, além da redução na instalação de equipamentos
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requeridos pelas configurações tradicionais para processos de destilação extrativa e
azeotrópica.
Mendonça (2013) estudou a concentração de etanol na composição azeotrópica
heterogênea, otimizando através da simulação no Aspen Hysys, Aspen Plus e
técnicas estatísticas de plano experimental e de análise de variância. Foram obtidas
reduções significativas no consumo de energia.
Para a simulação de uma A-DWC com o Aspen Plus para separação da mistura
etanol-água, usando o ciclohexano como componente de arraste, Midori, Zheng e
Yamada (apud Kiss, 2013 e apud Mahdi, 2014) publicaram um trabalho em 2011,
porém sem disponibilidade de resultados. Porém, em 2011, Sun et al também
simulou no Aspen Plus uma A-DWC para desidratação de bioetanol com o
ciclohexano como componente de arraste. Como resultado, a configuração proposta
reduziu 42,17% do consumo de energia e 35,18% dos custos anuais de operação,
bem como a redução dos gases do efeito estufa.
No Brasil, não há registro de nenhuma aplicação industrial da DWC. Entretanto,
baseado em relatórios, acredita-se que a maioria das DWCs que ainda serão
implementadas devem ocorrem em países com mercados emergentes, como o
Brasil, Rússia, Índia e China, em relação aos países com a tecnologia de destilação
já estabelecida (Yildirim, Kiss e Kenig, 2011; Kiss, 2013).

3.3 Simulador
Simuladores de processo são ferramentas computacionais usadas para realizar os
cálculos de engenharia nos estudos de processo. Segundo Pedgen apud Oliveira
(2013), a simulação de um processo é projetar um modelo computacional de um
sistema real e conduzir experimentos com esse modelo com o propósito de entender
seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação. De acordo com
Bernardo-Gil (1998), simuladores de processo permitem:


Prever o comportamento de um processo;
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Projetar melhor instalações piloto e/ou industriais;



Analisar, simultaneamente, de maneira otimizada, vários cenários, variando
valores das variáveis;



Otimizar condições operacionais de instalações novas ou existentes;



Acompanhar uma instalação em toda sua vida útil, provendo as alterações
necessárias em termos econômicos ou ampliações/reduções de escala.

Desde 1950, simuladores analógicos e digitais têm sido usados para resolver muitos
problemas de engenharia (Luyben, 2006). Para Luyben (2006), análises de sistemas
de destilação envolvendo iteração de cálculos de equilíbrio de fase líquido-vapor e
balanços de componentes estágio a estágio são ideais para computação digital.
Até 1980, muitas empresas químicas e petroquímicas desenvolviam seus próprios
sistemas de simulação para destilação. A partir da metade da década de 80,
simuladores comerciais em marcha estável passaram a ser difundidos e atualmente
são amplamente utilizados. Já os simuladores dinâmicos requisitaram maiores
avanços tecnológicos na área da computação, pois demandam sistemas
computacionais mais velozes. O atual estado-da-arte para simuladores apresentam
simulações de colunas de destilação no estado estacionário e dinâmico, e são
largamente utilizados em indústrias e universidades (Luyben, 2006). Os simuladores
mais conhecidos são o Aspen HYSYS, Aspen Plus, Chemcad, Design II, PRO II,
DYNSIM e o Unisim Design (Towler & Sinnot, apud Mendonça, 2013).
Aspen Tech é uma das empresas que comercializam uma das mais utilizadas
ferramentas de simulação. Fundada em 1981 por um grupo de engenheiros do MIT
(Massassuchets

Institute

of

Technology),

após

receberem

o

desafio

do

Departamento Norte-Americano de Energia o desafio de estudar inovações técnicas
para os processos industriais após a crise do petróleo dos anos 70.
São oferecidos vários pacotes de simuladores, dentre os quais inclui o Aspen Plus,
uma ferramenta de modelagem de processo para projetos conceituais, otimização e
monitoramento de desempenho de processos químicos, polímeros, especialidades
químicas, metais, minerais e carvão mineral (Aspen, 2012). Lançado em 1982, o
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Aspen Plus® prediz o comportamento de processos usando conceitos de
engenharia como balanços de massa e energia, equilíbrio químico e de fases e
cinética de reações. Possui um banco de dados de propriedades físicas, dados
termodinâmicos, condições reais de operação e modelos rigorosos de equipamentos
(Aspen, 2012).
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

Apresenta-se neste Capítulo as informações relativas ao simulador e modelo
termodinâmico utilizado, bem como o conjunto de equações e condições de
contorno necessárias e as de referências utilizadas no desenvolvimento dos
trabalhos.
4.1 Simulador
O simulador escolhido foi o software Aspen Plus versão 8.8, que possui o módulo de
Propriedades, em que é possível identificar os componentes, escolher o método que
melhor se aplica à mistura e analisar as propriedades calculadas a partir desse
método.
No módulo de simulação, estão contidas ferramentas de configuração do processo,
como especificação dos equipamentos e das correntes, e ferramentas de
convergência, incluindo o Design Specification, que é usado para ajustar o processo
a uma especificação desejada. Os métodos de convergência também podem ser
ajustados conforme necessário para cada processo. Existem ainda ferramentas de
análise bastante úteis na avaliação do processo, como a análise de sensibilidade,
que calcula uma determinada variável para uma faixa de valores de outra
determinada variável. O método de convergência também pode ser configurado para
facilitar as etapas de cálculos, gerando a convergência.
4.2 Modelo Termodinâmico do Equilíbrio
O modelo termodinâmico do equilíbrio é definido conforme a natureza química dos
componentes da simulação (Oliveira, 2013). A correta seleção do método está
diretamente relacionada à predição assertiva das propriedades físicas da mistura em
relação à pressão e temperatura. Os modelos de propriedades termodinâmicas
podem ser a partir de equações de estado, coeficientes de atividade ou modelos
especiais, como tabelas de vapor ou Chao-Seader.
As equações de estado são geralmente usadas para representar e extrapolar dados
com a temperatura e pressão acima e abaixo do ponto crítico de mistura. Os
métodos que usam as equações cúbicas de estado e equações de virial para prever
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efetivamente comportamento de misturas combinam os pontos fortes dos dois
métodos. Elas não consideram o tamanho das moléculas e as interações
intermoleculares. São exemplos de modelos: Redlich-Kwong-Soave, Redlich-Kwong,
Peng Robinson.
Métodos baseados no coeficiente de atividade são usados para baixas e médias
pressões (tipicamente menor que 10 bar). Eles consideram a idealidade definida
relativa ao comportamento do componente puro. São exemplos desses métodos:
Wilson, Van Laar, Unifac, Uniquac, NRTL etc.
Carlson (1996) descreve os cuidados na seleção das propriedades físicas para a
simulação:


Selecionar o método recomendado para as propriedades;



Validar as propriedades físicas;



Descrever os componentes que não estão no banco de dados (componentes
ou espécies químicas) e parâmetros não encontrados;



Obtenção e uso de dados de propriedades físicas;



Estimar parâmetros não encontrados.

Essas etapas podem não ser exatamente sequenciais, e devem ser revisadas ao
longo do desenvolvimento da simulação para garantir que os resultados obtidos
serão válidos (Carlson, 1996).
A seleção do método deve levar em conta a natureza das propriedades de interesse;
a composição da mistura; a faixa de pressão e temperatura; e a disponibilidade de
parâmetros.

Iniciando-se

pela

análise

dos

componentes,

os

modelos

termodinâmicos são definidos para substâncias a partir da polaridade ou não
polaridade das moléculas, eletrólitos / não eletrólitos ou mistura real / pseudo-real,
processos pressurizados ou a vácuo; para misturas de componentes polares não
eletrolíticos, conforme a faixa de pressão são definidos os modelos, considerando
ainda a disponibilidade dos parâmetros de interação e o estado físico; para os
modelos que levam em conta o coeficiente de atividade, são ainda definidas as
associações da fase vapor e o grau de polimerização (Carlson, 1996).
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A composição da mistura tem influência direta no equilíbrio de fases em função da
interação dos componentes, especialmente na fase líquida, em função da
proximidade das moléculas. Sistemas vapor que formam complexos também têm
natureza relevante. A importância das forças intermoleculares está na eletrostática,
indução, atração e repulsão entre componentes não polares, e forças químicas
como as ligações de hidrogênio (Carlson, 1996).
A faixa de temperatura e pressão é especialmente importante dependendo do
método termodinâmico escolhido. Enquanto equações de estado têm uma coerente
predição do equilíbrio líquido vapor em qualquer intervalo de temperatura e pressão,
os métodos baseados na lei de Raoult ou que usam coeficiente de atividade não são
precisos em alta pressão ou quando a temperatura está acima da temperatura crítica
do componente. A lei de Henry pode ainda ser aplicada em gases leves para
solventes não críticos, mas não é recomendada para concentrações de soluto
maiores que 5% (Carlson, 1996).
Nos cenários em que não há parâmetros suficientes para componentes puros ou
binários, é inviável calcular as propriedades. Recomenda-se entre obter e usar
dados experimentais ou de literatura, estimar parâmetros ou escolher métodos
menos rigorosos (Carlson, 1996).
Após a escolha do método, uma validação deve ser feita para avaliar a correta
predição das propriedades da mistura. Comparar os resultados dos simuladores com
dados de literatura, nas condições a serem alcançadas no processo: composições,
pressão e temperatura (Carlson, 1996).

4.2.1 Equações matemáticas na definição do modelo
O ELV (Equilíbrio líquido vapor) e ELLV (Equilíbrio líquido-líquido-vapor) são
conceitos chave a serem compreendidos para compor a questão da separação de
componentes de uma mistura. Após um determinado período de contato entre as
fases, a mistura encontra-se na condição de equilíbrio de fases estável, com a
seguinte implicação: a energia livre de Gibbs do sistema é mínima:
dG ≥ 0

(1)
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A equação fundamental da termodinâmica em termos de G é:
G = G (T, P, N1, N2, ...., Nn)

(2)

sendo Ni o número de mols do componente i na fase respectiva:
dG = -SdT + vdP + ∑µidNi = 0

(3),

sendo µi o potencial químico do componente i (ou G parcial molar).
Para um sistema fechado, com π fases e n componentes, a troca livre de energia e
de massa dos i componentes na condição de equilíbrio estável de fases impõe:
T (1) = T (2) = ... = T ( )

(4)

P (1) = P (2) = ... = P ( )

(5)

µi (1) = µi (2) = ... = µi ( )

(6)

A constante de equilíbrio (k) para um determinado componente é dada por:
=

∗

(7)

Em que:
ki = constante de equilíbrio do componente i
y*i = fração molar do componente i em equilíbrio na fase vapor
xi = fração molar do componente i na fase líquida.
Segundo Mendonça (2013), as mesmas constantes de equilíbrio dos 2 componentes
do sistema podem ser comparadas, nas mesmas condições, através da volatilidade
relativa definida pela relação:
=

Em que
: volatilidade relativa de i em relação a j

(8)
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Segundo Dias (apud Ponce, 2011), a razão de equilíbrio Ki para um componente i
pode ser definida em termos do coeficiente de fugacidade na fase vapor e do
coeficiente de atividade na fase líquida, segundo a equação:
=

=

∗ °

(9)

∗

A partir da definição da interação entre os componentes em cada fase quanto a
líquido ou gás ideal, usam-se os coeficientes de fugacidade em cada fase para cada
componente.
A fugacidade f pode ser compreendida como uma pseudo-pressão. É a tendência de
um componente de uma mistura líquida para escapar, ou vaporizar a mistura. Ela
expressa o afastamento da idealidade, e é descrito pela equação 10 para o
componente puro:
1

≡

 





(10)

Para mistura:
≡

∗

(11)

≡

∗

(12)

yi e xi são frações molares.
A equação da fugacidade parcial da espécie i na mistura é definida pela equação 13:
_
≡

exp(

\

)

(13)

Um conceito semelhante à fugacidade é o conceito de atividade, aplicável aos
sistemas envolvendo líquidos. A atividade é uma pseudo-fração molar, e pode ser
expressa por:
=

Para soluções líquidas ideais:

̅

(14)
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≡

*

≡1

(15)

≡

*

≡1

(16)

O coeficiente de atividade representa o desvio da mistura da idealidade (definida
pela solução ideal). Quanto maior o desvio unitário, mais “não ideal” é considerada a
mistura, o que ocorre para a maioria das misturas. Como consequência, a
fugacidade é maior que ideal, ou seja, a tendência à evaporação. Se os
componentes vaporizam mais que em uma solução ideal, então eles aumentarão
consideravelmente a distância média. Consequentemente, o coeficiente de atividade
maior que 1 representará maior repulsão entre moléculas diferentes. Se a repulsão é
grande, a separação liquido-líquido ocorre, que é outro mecanismo que diminui o
contato entre moléculas diferentes (o que é pouco comum que o coeficiente de
atividade seja menor que 1). Usando o mesmo raciocínio, isso pode ser interpretado
como uma forte atração entre moléculas diferentes, que nesse caso, impossibilita a
separação líquido-líquido, formando complexos.
A aplicação dos conceitos de atividade e fugacidade está em sua correlação com
dados mensuráveis como temperatura, pressão e concentração, e que podem ser
calculados através dos modelos termodinâmicos (Seader et al, 2010).
Conforme Albright apud Mendonça (2013), se a volatilidade relativa for unitária,
como ocorre no caso dos azeótropos, a separação por destilação convencional é
impossível, o que converge com os métodos gráficos já apresentados. Sendo a
mistura água-etanol um sistema binário não ideal, pois a água é uma molécula polar
enquanto o etanol é apolar (possuindo alguma polaridade apenas no extremo da
cadeia), são definidos alguns modelos que descrevem o comportamento da mistura
e prediz as propriedades.
4.2.2 Escolha do modelo termodinâmico
Os modelos que melhor descrevem a relação entre etanol e água, para fase líquida,
são NRTL (em inglês, Non Ramdom Two Liquid) e UNIQUAC (em inglês, Universal
Quase-Chemical) (Kiss & Suszwalak, 2012), ambos recomendados para descrever
soluções fortemente não ideais e equilíbrio líquido-líquido. Ambos requerem
parâmetros binários, sejam de literatura ou regressão de dados experimentais. O
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Aspen Plus possui um banco de dados com muitos desses parâmetros para ELL e
ELV de instituições reconhecidas (Aspen, 2010). Segundo Black e Kotai et al (apud
Kiss e Suszwalak, 2012), ambos os métodos foram testados no passado e tiveram
resultados bem similares. A validação do modelo escolhido é feita através da
comparação com dados experimentais das composições e da temperatura, que
podem ser medidos ou obtidos de literatura.
Para fase gasosa, Kiss & Suszwalak (2012) consideraram a mistura ideal, assim
como Junqueira (2010). Entretanto, Sun et al (2011) considerou o comportamento da
fase gasosa descrito adequadamente por Redlish-Kwong (RK), bem como um
tutorial do Aspen para modelagem do processo (Aspen, 2011).
Com base nesse levantamento de dados iniciais, o modelo escolhido foi o
UNIQUAC-RK para desidratação de etanol usando o ciclohexano como componente
de arraste. Foi feita uma pesquisa dos dados de equilíbrio líquido vapor de
referência, disponibilizados pelo DECHEMA por Kojima et al, 1968 para os binários
etanol-água e Yuan at al, 1963, para os binários etanol-ciclohexano (Gmehling et al,
1981). Com a obtenção desses dados, e a partir dos dados de equilíbrio de vários
autores disponibilizado pelo módulo do NIST (National Institute of Standards and
Technology - Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia Americano) do software
Aspen Plus, dentre os quais avaliou-se a consistência dos dados, escolhendo-se o
ELV 332 diponibilizado por Lai et al (2014) para os binários etanol-água e ELV 022
disponibilizado por Morachevskii at al, 1963, para o binário etanol-ciclohexano. Os
resultados foram analisados a partir da plotagem apresentada na Figura 14 – Dados
de Equilíbrio Líquido Vapor para Etanol e Água e Etanol e Ciclohexano, a partir dos
dados disponibilizados pelos autores no módulo do NIST do software Aspen Plus e
literatura de referência (DECHEMA)..
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Figura 14 – Dados de Equilíbrio Líquido Vapor para Etanol e Água e Etanol e
Ciclohexano, a partir dos dados disponibilizados pelos autores no módulo do NIST
do software Aspen Plus e literatura de referência (DECHEMA).

Fonte: Autor.
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Com base nesses gráficos, verifica-se que os modelos praticamente se sobrepõem,
de modo que eles podem representar adequadamente os sistemas. Assim, optou-se
pelo modelo UNIQUAC-RK para se estudar o comportamento dos componentes da
mistura etanol-água

4.2.3 Modelo Matemático para UNIQ-RK
O modelo termodinâmico definido, UNIQ-RK, refere-se ao modelo Uniquac para o
coeficiente de atividade na fase líquida e a equação de estado de Redlish-Kwong na
fase gasosa.
O modelo UNIQUAC calcula o coeficiente de atividade para os métodos indicados
na Tabela 10 – Binários para modelos a partir do UNIQUAC:
Tabela 10 – Binários para modelos a partir do UNIQUAC
Parâmetros dos Binários
Método para Número ELV *
ELL *
Henry * Fase vapor
propriedades de
Lit Reg Lit Reg Lit Reg
Equações de
ajuste
estado

Correção
de
Poynting

UNIQUAC

1

X X

X X

X X

Ideal Gas law

—

UNIQ-2

2

X X

X X

X X

Ideal Gas law

—

UNIQ-RK

1

— X

— —

X X

Redlich-Kwong

X

UNIQ-HOC

1

— X

— —

X X

HaydenO'Connell

X

UNIQ-NTH

1

— —

— —

X X

Nothnagel

X

Fonte: Aspen Properties (2013)
* O X na coluna Lit indica que o parâmetro foi obtido da literatura. Um X na coluna Reg
indica que o parâmetro está disponível por regressão de dados através da AspenTech por
meio do dado experimental obtido no banco de dados Dortmund (DDB).

O modelo Uniquac descreve soluções líquidas altamente não ideais e equilíbrio
líquido-líquido. Muitos parâmetros binários para ELV e ELL a partir de literatura e
regressão de dados experimentais estão incluídos no banco de dados do módulo de
propriedades físicas do software, Aspen Properties. Esse modelo pode ainda ser
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usado em avançadas equações de estado em misturas como Wong Sandler e
MHV2.
A solubilidade de gases supercríticos pode ser modelada usando a lei de Henry. Os
coeficientes de Henry estão disponíveis no banco de dados.
O método de propriedades com modelo para fase vapor podem ser usando até
pressões moderadas, tendo a correção de Poynting incluída no cálculo do
coeficiente de fugacidade líquida. O calor de mistura está calculado usando o
modelo UNIQUAC (Aspen, 2013)
A equação 17 é definida para o modelo Uniquac:
=

+

−

2

−

+

+

−

(17)

Em que:
θi

=

θ i'

=

Φi

=

li

=

ti'

=

τij

=

Z

=

10

aij, bij, cij, e dij são assimétricos. Portanto, aij pode não ser igual a aji etc.
A Tabela 11 – Dados dos parâmetros binários para o modelo UNIQUAC. traz os dados
dos parâmetros binários para o modelo UNIQUAC:
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Tabela 11 – Dados dos parâmetros binários para o modelo UNIQUAC.
Parâmetro Símbolo Padrão MDS Limite inferior Limite
superior

Unidade

GMUQR

ri

—

x

—

—

—

GMUQQ

qi

—

x

—

—

—

GMUQQ1

qi'

q

x

—

—

—

UNIQ/1

aij

0

x

-50.0

50.0

—

UNIQ/2

bij

0

x

-15000.0

15000.0

Temperatura

UNIQ/3

cij

0

x

—

—

Temperatura

UNIQ/4

dij

0

x

—

—

Temperatura

UNIQ/5

Tinferior

0K

x

—

—

Temperatura

UNIQ/6

Tsuperior

1000 K x

—

—

Temperatura

UNIQ/7

eij

0

x

—

—

Temperatura

em

unidades

Fonte: Aspen Properties (2013)

As

temperaturas

estão

absolutas

para

parâmetros

binários aij, bij, cij, dij e eij podem ser determinados a partir dos dados de regressão
de ELV e ou ELL. O módulo do Sistema Aspen de propriedades físicas tem um
grande número de parâmetros disponibilizados pelos autores para o modelo
UNIQUAC. Os parâmetros binários foram obtidos por regressão usando dados de
ELV e ELL do banco de dados Dortmund. Os parâmetros binários para aplicações
ELV foram obtidos por regressão usando a equação de estado de Redlich-Kwong
(Abrams & Prausnitz, Bondi, Simonetty et al, apud Aspen, 2013).
A equação de estado de Redlich-Kwong pode calcular propriedades termodinâmicas
para a fase vapor para os seguintes métodos: NRTL-RK, UNIFAC, UNIF-LL, UNIQRK, VANL-RK E WILS-RK. É aplicável para sistemas a baixas até moderadas
pressões (máximo 10 atm de pressão) para os quais a não idealidade na fase vapor
é pequena. O modelo Hayden-O’Connell é recomendado para maior não idealidade
da fase vapor, como sistemas que contém ácidos orgânicos. Não é recomendado
para calcular propriedades da fase líquida (Redlich & Kwong apud Aspen, 2013).
A equação 18 descreve o modelo:
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=

−

−

( | , )
( + )

(18)

Em que:
=
b

=

ai

=

bi

=

A
Tabela 12 - Parâmetros para o modelo RKapresenta os parâmetros obtidos para o
modelo RK.
Tabela 12 - Parâmetros para o modelo RK
Parâmetro

Símbolo Padrão MDS

Limite Limite
Unidade
inferior superior

TC

Tci

—

—

5.0

2000.0

Temperatura

PC

pci

—

—

105

108

Pressão

Fonte: Aspen Plus (2013)

4.2.4 Identificação de Azeótropos pelo Aspen Plus
O simulador Aspen Plus tem um recurso de busca de azeótropos em uma mistura. A
partir do banco de dados do modelo escolhido, o simulador compara os dados
binários entre os componentes de um sistema específico. Com base nessa mistura,
o simulador disponibiliza um relatório com dados de propriedades como temperatura
de ebulição, composição do componente em uma mistura homogênea e
heterogênea.
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Para o etanol hidratado, foi obtido o relatório para a identificação de azeótropo para
o modelo UNIQ-RK, considerando as fases líquida e vapor e 1 atm de pressão. O
relatório está apresentado na Figura 15.
Figura 15 – Relatório dos azeótropos formados entre o bioetanol hidratado e o
componente de arraste.
AZEOTROPE SEARCH REPORT
Physical Property Model: UNIQ-RK

Valid Phase: VAP-LIQ-LIQ

Mixture Investigated For Azeotropes At A Pressure Of 1 ATM
Comp ID
ETOH
WATER
C6H12-1

Component Name
ETHANOL
WATER
CYCLOHEXANE

Classification
Stable node
Stable node
Stable node

Temperature
78,31 C
100,02 C
80,78 C

4 Azeotropes found
Number Of Components: 2
Heterogeneous

01

Temperature 69,19 C
Classification: Saddle
MOLE BASIS
MASS BASIS
WATER
C6H12-1

Number Of Components: 3
Heterogeneous

02

ETOH
C6H12-1

Number Of Components: 2
Homogeneous

0,3058
0,1609
0,5333

0,2277
0,0468
0,7255

Temperature 78,14 C
Classification: Saddle
MOLE BASIS
MASS BASIS
ETOH
WATER

04

0,0833
0,9167

Temperature 62,35 C
Classification: Unstable node
MOLE BASIS
MASS BASIS
WATER

03

0,2979
0,7021

Number Of Components: 2
Heterogeneous

0,8947
0,1053

0,9560
0,0440

Temperature 64,62 C
Classification: Saddle
MOLE BASIS
MASS BASIS
ETOH

0,4397

0,3005

68

C6H12-1

0,5603

0,6995

© Aspen Technology, Inc.

Fonte: Autor
4.2.5 Validação do Modelo Termodinâmico – Etanol hidratado
A partir da seleção do modelo termodinâmico e dos componentes da mistura, devese pesquisar a consistência dos dados que o modelo prediz com resultados
experimentais. Além da plotagem dos dados do Aspen Plus com os dados de
literatura, o Aspen Plus possui uma ferramenta importante nessa análise, o NIST
ThermoData Engine (TDE), que realiza testes de consistência de propriedades
termodinâmicas, propriedades de transporte e perfil de comportamento de fase,
além da ferramenta de correlação, avaliação e predição de dados termodinâmicos,
todos disponibilizados por diversos autores pelo NIST no Aspen Properties. O TDE é
um excelente recurso de dados termodinâmicos o qual é especialmente importante
para projetos de processos de separação e purificação (Sadler, 2015).
O NIST TDE usa avaliação de dados dinâmicos para determinar os dados a serem
usados na regressão de parâmetros de propriedades a partir do dado experimental
bruto disponibilizado no banco de dados NIST. A avaliação é separada em blocos
(Aspen, 2013):


Diagrama de fase: ponto triplo, temperatura crítica, pressão nos limites de
fase.



Volumétrica: densidade crítica, densidade na fase individual e saturada,
coeficientes volumétricos.



Energética: diferenças de energia, energia derivadas, velocidade do som.



Outras: propriedades de transporte, tensão superficial, refração.

Os blocos são primeiramente processados individualmente. Os testes de
consistência termodinâmica são a seguir realizados com os dados do diagrama de
fase, volumétricos e de energia (Aspen, 2013):
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Pressão de vapor das fases devem ser iguais ao pronto triplo, e o aumento ou
mudança de entalpia deve ser consistente;



Barreiras de condensação de fase devem convergir para o ponto triplo.



As curvas de saturação de densidade para líquido e gás devem convergir
para a temperatura crítica.



A primeira derivada da densidade saturada deve direcionar para o infinito na
temperatura crítica;



Densidades em fase única devem convergir para densidades saturadas.

Em seguida, a pressão de vapor, densidade saturada e entalpia de vaporização são
verificadas quanto à consistência, e outros dados são processados (Aspen, 2013).
Os componentes são selecionados individualmente ou dois a dois, e em poucos
minutos disponibiliza as propriedades levantadas. Na tabela gerada é possível fazer
a análise de consistência, que realiza os testes que avaliam os dados. O dado de
ELV deve satisfazer a equação de Gibbs-Duhen – equação 19 (Aspen, 2013):
−

−

,

,

=0

(19)

onde M é a propriedade termodinâmica molar, Mi é a propriedade molar parcial, T é
a temperatura, p é a pressão, x é a composição fase líquida, e i é o índice para o
componente do sistema. Quando M é o excesso da energia de Gibbs GE dividido
pela constante universal dos gases R e temperatura (equação 20):
=

=

−

+

=0

(20)

em que M é o coeficiente de atividade, VE é o excesso de volume e HE é o excesso
de entalpia. Essas equações são o fundamento do Teste de consistência do TDE.
Para cada dado de propriedade, são realizados os testes de Herington, Van Ness,
diluição infinita, equações de estado e teste final de consistência. Cada teste tem um
critério de aceitação que pode ser visualizado, e emite um resultado para o qual é
possível concluir quanto à consistência dos dados, conforme apresenta a Tabela 13
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- Avaliação de consistência dos dados de . É possível plotar os resultados, como está
apresentado na
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Figura 16 - Resultados dos binários para etanol-água do teste de Van Ness para os dados
de equilíbrio líquido vapor de número 332(Lai et al, 2014) e 022 (Morachevskii, 1963). O
TDE apresenta ainda um fator de qualidade para cada teste, com o intervalo entre
0,1 e 1, sendo 1 o fator de qualidade para o teste passar. A equação 21 é usada
para determinar a qualidade do teste:
∑

=

()

(21)

sendo N o número de testes de consistência que podem ser aplicados. Se nenhum
dos testes puderem ser aplicados, a qualidade geral do teste é:
= 0,5

(22)

Tabela 13 - Avaliação de consistência dos dados de Equilíbrio
Teste

Resultados Ponto de Referência

Critério

Etanol-Água (ELV 332: Lai et al, 2014)
Teste de Herington

Passou

Teste de Van Ness

Passou

Teste de Ponto
Teste de diluição infinita

--Passou

R = 3,6618;
|A*| = 3,6269
DP = 0,22501;
DY = 0,00421

R < 10 ou |A*| < 3
DP < 1 e DY < 0.01

---

d<3

I1 = 20,672;
I2 =9,9422

I1 < 30 e I2 < 30

Teste de EOS

---

---

DP < 1.5 e
DY < 0.01

Teste final de ponto

1

Fpuro = 1

0.1 <= Fpuro <= 1.0

Etanol – Ciclohexano (ELV022: Morachevskii at al, 1963)
Teste de Herington

Passou

Teste de Van Ness

Passou

Teste de Ponto
Teste de diluição infinita

--Passou

R = 6,25743;
|A*| = 0,79479
DP = 0,90375;
DY = 0,00446

R < 10 ou |A*| < 3
DP < 1 e DY < 0.01

---

d<3

I1 = 15,441;
I2 =22,704

I1 < 30 e I2 < 30
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Teste de EOS

---

---

DP < 1.5 e DY <
0.01

Teste final de ponto

1

Fpuro = 1

0.1 <= Fpuro <= 1.0

Fonte: Aspen Properties (2013).
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Figura 16 - Resultados dos binários para etanol-água do teste de Van Ness para os
dados de equilíbrio líquido vapor de número 332(Lai et al, 2014) e 022
(Morachevskii, 1963).
375,0

Van Ness t est result for Binary VLE 332
Expt. data (bubble)
Expt. data (dew)
Calc. curve (bubble)
Calc. curve (dew)

372,5
370,0

Temperature, K

367,5
365,0
362,5
360,0
357,5
355,0
352,5
350,0
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
Liquid/vapor mole fraction, ETOH
354

Van Ness t est result for Binary VLE 022

353
352
351

Expt. data (bubble)
Expt. data (dew)
Calc. curve (bubble)
Calc. curve (dew)

350
349
Temperature, K

348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
Liquid/vapor mole fraction, ETOH

Fonte: Aspen Properties, 2013.
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4.3 Modelagem do processo convencional
O processo que se propõe estudar é a desidratação azeotrópica do bioetanol
hidratado (92,5% de etanol) com ciclohexano, para alcançar a especificação do
bioetanol anidro conforme regula a legislação, ou seja, 99,3% em massa de etanol.
4.3.1 Condições de referência para modelagem convencional
A modelagem do processo convencional será realizada com base no fluxograma da
Figura 6 - Fluxograma de destilação azeotrópica do bioetanol anidro., tendo como
referência a publicação feita por Junqueira (2010).
O vinho a partir da fermentação da cana de açúcar é separado nas 2 primeiras
sequências de destilação: conjunto A-A1-D e B-B1. O principal produto é o etanol
hidratado, que é uma mistura azeotrópica de etanol (92,5% em massa) e água (7,5%
em massa).
A separação do etanol e água é feita através da destilação azeotrópica heterogênea.
O processo contém 2 colunas e um decantador. A primeira coluna de destilação é
projetada para obter etanol anidro na base enquanto obtém no topo uma corrente
com mínimo ponto de ebulição com a mistura de etanol, água e ciclohexano. O
azeótropo obtido no topo é heterogêneo e a corrente de vapor do topo é condensada
para formar 2 fases líquidas no decantador. A fase orgânica contém principalmente
ciclohexano e compõe o refluxo para a coluna de destilação azeotrópica, acrescido
do make-up de solvente. A fase aquosa é retirada do decantador e enviada para a
coluna de recuperação do componente de arraste, em que a corrente da base retira
a água do processo e o topo remove o ciclohexano para ser reciclado à primeira
coluna.
O processo de destilação azeotrópica heterogênea estudado por Junqueira (2010)
deve ser usado como referência para o processo. Dados de processo:


Composição do vinho: Junqueira et al (2010) publicou um artigo com uma
composição típica da indústria sucroalcoleira, que será utilizada como
referência (tabela 2).



Parâmetros de processo: Tabela 14.

75

Tabela 14 - Parâmetros de alimentação do processo
Parâmetro

Valor

Referência

Alimentação do vinho
Vazão, ton/h

207

Junqueira (2010)

Pressão, atm

1

Junqueira (2010)

Temperatura, ºC

25

Junqueira (2010)

Vazão, ton/h

16,1

Junqueira (2010)

Pressão, atm

1

Junqueira (2010)

Temperatura, ºC

25

Junqueira (2010)

Alimentação do etanol hidratado

Fonte: Autor

4.3.1.1 Modelagem sequência convencional de destilação do bioetanol anidro
As 2 colunas da modelagem convencional de referência são especificadas da
seguinte forma:


Coluna de destilação azeotrópica: a coluna C será modelada juntamente com
o conjunto formado pelo refervedor, condensador e decantador. A Tabela 15
apresenta os parâmetros de modelagem da coluna.



Coluna de recuperação de solvente: a coluna P será modelada com um bloco
incluindo a coluna, o refervedor e o condensador. A Tabela 15 apresenta os
parâmetros de modelagem da coluna.



Todos os blocos de colunas serão considerados do conjunto Radfrac, ou seja,
modelo para cálculo rigoroso. São considerados cálculos rigorosos para cada
estágio de equilíbrio, ou seja, equações de massa, equilíbrio, soma das
frações molares e entalpia (MESH).



O modelo de estágios de equilíbrio é mais comum em simuladores e
largamente utilizado em sistemas de destilação azeotrópica (Chien et al,
Wang et al e Arifin et al apud Sun et al, 2011).
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Graus de liberdade: São fixados os estágios teóricos, o estágio de
alimentação, a razão de refluxo e as especificações de pureza dos produtos,
ou seja: 99,3% em massa de etanol para a corrente ETOH-A e 99,99% molar
para a corrente AGUA.



Os resultados da simulação são a carga térmica e a vazão da base da coluna
para as correntes ETOH-A e AGUA.

A tabela 15 resume os dados de entrada dos sistemas:
Tabela 15 – Parâmetros de destilação do bioetanol hidratado a bioetanol anidro
Coluna
Número
totais*

C (Azeotrópica)

D (Recuperação)

estágios 31

25

Número de estágios 30
da coluna
Pressão topo, atm
1,0

24

Estágio
de 18
alimentação (do topo (etanol hidratado)
para a base)
1
(Make-up
solvente,
recuperação topo P)
Estágio de retirada
1 (topo – sistema ternário
heterogêneo)
31 (base – etanol anidro)

13
(Fase
decantador)

1,0
aquosa

1
(topo – recuperação
para C)
25 (Água)

Fonte: autor.
*Observação: Considera-se o refervedor como o último estágio da coluna.
4.4 Modelagem da coluna de parede dividida
4.4.1 Descrição do Processo
O processo de separação na coluna de parede dividida está descrito conforme
Figura 17 – Fluxograma de processo na coluna de parede dividida. O bioetanol hidratado
alimenta a parte principal da coluna no 18º estágio, e a corrente contendo solvente,
no 1º estágio. O bioetanol anidro é retirado na base da parte principal da coluna de
parede dividida, enquanto a mistura ternária vai para o topo da coluna, no qual é
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condensada e parte da corrente vai para o refluxo e parte da corrente vai para o
decantador, no qual são separadas as fases orgânicas e aquosa. A fase orgânica é
recuperada junto do make-up de ciclohexano, resultando na corrente denominada
Solvente. A fase aquosa alimente a parte do pós-fracionador da coluna, e é
misturada ao fluxo da corrente L2 que vem do refluxo da coluna. No pós-fracionador,
a água é concentrada na base da base da coluna, sendo retirada do processo com
alto grau de pureza. Na parte superior do pós-fracionador, a corrente V2 deixa essa
parte para formar uma nova composição no topo da coluna de parede dividida,
contendo mínimo de água.
A coluna de parede dividida será especificada da seguinte forma:


Seguindo o arranjo de Petlyuk, a coluna de parede dividida será especificada
através de 2 colunas, conforme a Figura 18 – Fluxograma de processo na coluna
de parede dividida no arranjo de Petlyuk. A primeira coluna, chamada Parte
Principal, equivale ao lado da parede onde ocorre a alimentação principal e
do solvente, bem como a vazão de vapor (V2) do outro lado da parede, e por
fim, na base, onde o produto Etanol Anidro é retirado. A segunda coluna,
denominada Pós-fracionador, recebe a fase aquosa do decantador (correte
Para-Rec), e a fração de líquido L2 que vem da Parte Principal. No topo da
coluna é retirada a fração de vapor V2 e na base, a corrente de água é
retirada.



Todos os blocos de colunas serão considerados do conjunto Radfrac, ou seja,
modelo para cálculo rigoroso. São considerados cálculos rigorosos para cada
estágio de equilíbrio, ou seja, equações de massa, equilíbrio, soma das
frações molares e entalpia (MESH).



O modelo de estágios de equilíbrio é mais comum em simuladores e
largamente utilizado em sistemas de destilação azeotrópica (Chien et al,
Wang et al e Arifin et al apud Sun et al, 2011).



Graus de liberdade: São fixados os estágios teóricos, o estágio de
alimentação, a razão de refluxo, a vazão L2 para a parte do pós-fracionador e
as especificações de pureza dos produtos, ou seja: 99,3% em massa de
etanol para a corrente ETOH-A e 99,99% molar para a corrente AGUA.
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Os resultados da simulação são a carga térmica e a vazão da base da coluna
para as correntes ETOH-A e AGUA.


Figura 17 – Fluxograma de processo na coluna de parede dividida.

Fonte: autor
A Figura 18 – Fluxograma de processo na coluna de parede dividida no arranjo de Petlyuk.
apresenta o arranjo de Petlyuk para o processo apresentado na Figura 17 –
Fluxograma de processo na coluna de parede dividida.
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Figura 18 – Fluxograma de processo na coluna de parede dividida no arranjo
de Petlyuk.

Fonte: Autor.
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4.4.2 Condições de referência para modelagem da coluna de parede dividida
A modelagem do processo usou como base as publicações de Sun et al (2011) e
Kiss & Suszwalak (2013), porém com algumas diferenças, conforme Tabela 16 Diferenças entre processos de desidratação de etanol usando a DWC. Midori et al apud Sun
et al (2011) publicou um estudo semelhante, porém as informações de vazão e
detalhes do processo são desconhecidos.
Tabela 16 - Diferenças entre processos de desidratação de etanol usando a
DWC
Publicação

Este trabalho

Kiss & Suszwalak Sun et al (2011)
(2013)

Propriedades:

UNIQUAC-RK

UNIQUAC

NRTL-RK

Componente
de arraste

Ciclohexano

Pentano

Ciclohexano

de Azeótropo
heterogêneo
condensado e bifásico

Azeótropo
heterogêneo
condensado
bifásico

Fase
orgânica
condensada

de 30 estágios teóricos
– (parte principal) + 24
estágios teóricos no
pós-fracionador

35
estágios
teóricos
+
25
estáfios
teóricos
no pós-fracionador

Corrente
Refluxo:

Número
estágios
caso base

Make-up
do Misturada
à
fase
componente
orgânica
após
o
decantador
e
de arraste
adicionada no topo da
coluna.
Vazão
de 390,41 kmol/h
alimentação
ton/h)
de
bioetanol
hidratado
Fonte: Autor.

e
25
estágios
teóricos
+
14
estáfios
teóricos
no pós-fracionador

Misturada à fase Adicionado
orgânica
do decantador.
decantador
e
adicionada
ao
estágio
15
da
parte principal.

(16,1 100 kmol/h (4,18 24,25
ton/h)
ton/h)

kmol/h

ao

(1

81

4.4.2.1 Modelagem da DWC para destilação do bioetanol anidro
A destilação azeotrópica através da coluna de parede dividida deve ser simulada no
Aspen Plus 8.8. Segundo Luyben (2013), dois tipos de modelos são possíveis para
configurar o processo: RadFrac e Multifrac. Porém, o autor complementa que,
embora o modelo do bloco Multifrac seja mais fácil de convergir, não é possível
exportá-lo para o Aspen Dynamics. Para modelar especificamente a DWC, o bloco
presente no conjunto RadFrac não é aplicável para destilação azeotrópica com o
uso de decantador, sendo necessários outros métodos.
4.4.2.1.1 Métodos aproximados
O método da decomposição desenvolvido por Triantafyllou e Smith (Yildirim et al,
2011) permite inserir os parâmetros da DWC através de uma sequência de duas
colunas de destilação convencionais. Segundo Yildirim et al (2011), esse método é
considerado short-cut, ou seja, uma estimativa inicial da separação, baseada nas
equações de Fenske, Underwood, Gilliland e Kirkbride. Esse método considera o
número mínimo de estágios de equilíbrio, o número mínimo de refluxo, número de
estágios teóricos e o estágio de alimentação, respectivamente. As premissas
básicas desse modelo são a área, volatilidade relativa e vazões molares constantes
(Flores&Pinto, 2013)
Outro método para projeto conceitual é baseado no tratamento gráfico da energia
mínima representada pelo fluxo de vapor normalizado (Halvorsen e Skogestad apud
Yildirim, et al 2011). Apesar de simples, é um método bastante eficaz, pois
representa no diagrama a razão de refluxo mínima. No gráfico é possível verificar a
energia mínima representada pelo refluxo de vapor mínimo normalizado em função
da distribuição da composição da corrente de alimentação. De acordo com Flores &
Pinto (2013), as premissas desse método são a vazão molar constante, estágios de
equilíbrio infinitos, volatilidades relativas constantes (o que indica que esse método
só é aplicável a misturas azeotrópicas). Os parâmetros conhecidos devem ser a
composição da corrente de alimentação, porcentagem de líquido na corrente de
alimentação e pureza dos produtos obtidos. As equações de Underwood são
utilizadas para determinar o refluxo mínimo de vapor necessário para a separação
de uma mistura para atingir a pureza dos produtos, variando a composição de
alimentação. A energia mínima teórica pode ser visualizada como o pico mais alto
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do diagrama. Isso significa que, devido ao acoplamento térmico, o montante de
energia requerido para a separação é o mesmo que o total necessário para a
separação binária da alimentação mais difícil. O número de estágios utilizados no
processo é o dobro dos estágios obtidos na equação de Fenske. Com esse método,
são obtidas uma boa visualização do processo e parâmetros iniciais para uma
simulação mais rigorosa.
4.4.2.1.2 Métodos Rigorosos
Um método de separação de mistura de 3 componentes é através de uma coluna na
qual as seções da DWC estão localizadas uma acima da outra. Os fluxos de vapor e
líquido são obtidos por bombeamento de líquido e by-pass de vapor de maneira que
a operação seja semelhante à DWC, conforme apresenta a Figura 19 – Método
Rigoroso

de

bombeamento

em

uma

única

coluna.

Essa

simulação

é

computacionalmente mais simples e fácil de inicializar, pois é aplicada apenas uma
coluna. Entretanto, ela pode apresentar vários problemas de convergência
(Dejanovic et al, 2010).
Figura 19 – Método Rigoroso de bombeamento em uma única coluna

A, B, C

Fonte:

Autor

(baseado

em

Dejanovic

et

al,

2010).
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Outro método é usar duas colunas em série que são termodinamicamente
equivalentes a uma DWC. É mais fácil de ajustar e mais flexível que o anterior, não
havendo diferenças no tempo de convergência ou resultados obtidos na
configuração de 2 colunas. É o método mais utilizado, pois representa
adequadamente como de fato ocorre na sequencia pré-fracionador / parte principal,
e os resultados são mais facilmente avaliados. O procedimento abaixo ajuda a
inicializar a sequência (Dejanovic et al, 2010):
I.

Especificar as composições das correntes de acoplamento e os fluxos do préfracionador para a parte principal de acordo com:
a. Ajustar a composição da corrente de vapor usando a composição da
corrente de alimentação com todas as impurezas (componente pesado
e frações de componentes mais pesados) ajustadas para zero. Manter
a mesma composição, ajustar o fluxo total como determinado pelo
modelo simplificado. Ajustar a temperatura de ponto de orvalho na
pressão adotada.
b. Ajustar a composição da corrente líquida usando a composição da
corrente de alimentação com todas as impurezas (componentes-chave
leve e mais leves) ajustadas a zero. Manter a mesma composição,
ajustar a vazão total como determinado pelo modelo simplificado.
Ajustar a temperatura de ebulição para a pressão adotada.

II.

Inicie a sequência da coluna principal individualmente, usando a taxa de
evaporação calculada pelo método simplificado para especificar o refervedor,
e a taxa de refluxo mais alta da sequência direta para a especificação do
condensador.

III.

Inicie a coluna pré-fracionadora individualmente.

IV.

Usando esses perfis de convergência e composição das correntes de
acoplamento, inicialize a sequência total, ajustando a pureza do produto de
topo e de base para as especificações do condensador e do refervedor
respectivamente.
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Um terceiro método é o que melhor representa a DWC, porém é mais difícil de
inicializar, pois as estimativas das correntes interconectadas são necessárias. Além
disso, a convergência é mais lenta, pois cada coluna é especificada separadamente,
o que, por outro lado, torna o design mais flexível. A Figura 20 – Método Rigoroso
através de 4 colunas apresenta esquematicamente o método (Dejanovic et al, 2010).
Figura 20 – Método Rigoroso através de 4 colunas

Fonte: Autor (baseado em Dejanovic et al, 2010).

Rangaiah et al (apud Yildirim, 2011) desenvolveu um procedimento para o projeto
conceitual de uma DWC, baseado no modelo de estágio de equilíbrio, que assume
que as vazões que deixam cada estágio estão termodinamicamente em equilíbrio.
Envolve conhecer fatores de eficiência para estágios da coluna ou valores de HETP
para colunas de recheio a partir de parâmetros experimentais, por se tratar de uma
descrição idealizada.
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Para a especificação de parâmetros iniciais do sistema, Dejanovic, Matijasevie e
Oluijic (2010) recomendam alguns valores iniciais para guiar a convergência
conforme Becker, Godorr e Kreis apud Kiss (2013) publicaram, a partir de um design
convencional:


Considerar o número total de estágios da DWC como 80% do total de
estágios necessários para a sequência convencional de 2 colunas: NDWC = 0,8
(N1+N2);



Local da divisão no meio das três partes da coluna (33 – 66%H);



Ajustar as vazões internas da DWC para determinar a taxa do refervedor e do
condensador como 70% do total de carga térmica de duas colunas
convencionais: QDWC = 0,7 (Q1+Q2);



Usar vazões V2 e L2 de vapor e líquido iguais como valores iniciais (rV = 0,5,
rL = 0,5).

4.4.2.2 Dimensionamento do caso-base para a DWC
A partir desses dados, a primeira configuração de modelagem foi feita com base nos
dados de configuração tradicional, conforme apresenta a Tabela 17 - Dados de
configuração do caso .
Tabela 17 - Dados de configuração do caso padrão DWC

Estágios
teóricos
Pressão, atm
Razão de
refluxo (molar)
Fonte: autor.

Coluna

Coluna de

DWC padrão:

DWC padrão:

azeotrópica

recuperação

parte principal

pós-fracionador

30

25

30

25

1

1

1

1

3

5

3

-
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4.4.2.3 Otimização da coluna de parede dividida
Após alcançar a convergência, a DWC deve ser avaliada em outras configurações
de operação, sendo elas:


Variação de número de estágios – três condições devem ser estudadas:
Seguindo Becker, Godorr e Kreis apud Kiss (2013), aumentar 80% da soma
dos estágios das colunas de referência; variar em 10% dos estágios do caso
anterior.



Variação da taxa de refluxo – para cada estudo de variação de estágios,
serão estudadas as razões de refluxo igual a 3 (mesma aplicada nas colunas
convencionais), razão de refluxo para que a quantidade de energia se iguale
ao caso de referência e 1,5.



As variáveis resultantes dessas configurações devem ser avaliadas quanto à
produtividade, ou seja:
o Energia consumida por quantidade de etanol anidro produzido. Esse
conceito é conhecido industrialmente como coeficiente de consumo
energético e é usado como indicador de produção da planta. Busca-se
o menor coeficiente de consumo energético.
o Recuperação da destilação, ou seja: a razão entre a vazão de etanol
na corrente de etanol anidro e a vazão de etanol na corrente de
alimentação.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A modelagem do processo no Aspen Plus obteve resultados para o processo
convencional de referência e em coluna de parede dividida. A seguir são
apresentados resultados obtidos, incluindo a otimização de processos na coluna de
parede dividida.
5.1

Desidratação para obtenção do etanol anidro - Modelagem convencional

A modelagem convencional foi realizada conforme apresentado na Figura 21 Modelagem convencional para desidratação do etanol com ciclohexano, seguindo a
referência da literatura (Junqueira, 2010). Usou-se a função Design Specification
para fixar a especificação de pureza dos produtos, variando-se a vazão dos produtos
na base.
Figura 21 - Modelagem convencional para desidratação do etanol com ciclohexano

MX-SOLV

25

25

0,00

67 REC-SOL

0,00

0,00
SOLVENTE
REC-SOLV

25
MAKE-UP

0,00

62
0,00

25
0,00

COL-REC
DECANTAD

RICH-SOL

25
0,00

ALIMENT

COL-AZEO
PARA-REC
78
ETOH-A

0,00

Temperature (C )
Vapor Fraction

100
AGUA

0,00

Fonte: Autor
As colunas de destilação azeotrópica e de recuperação de ciclohexano convergiram
com os dados de referência da literatura (Junqueira, 2010). A Tabela 18 apresenta
os resultados da destilação do etanol anidro:
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Tabela 18 – Resultados da destilação do etanol hidratado a etanol anidro
Coluna

C (Azeo)

D (Rec)

Temperatura no topo, ºC

62,4

66,54

Taxa de refluxo

3

5

Carga térmica no refervedor, Gcal/h

47,00

32,81

Fonte: autor.

O balanço de massa das colunas C e D está apresentado na Tabela 19:
Tabela 19 – Balanço de massa da recuperação do solvente e etanol.
Coluna de
Recuperação

Coluna Azeotrópica e Decantador
MAKE-UP

Temperatura, ºC
Pressão, atm
Vazão molar total,
kmol/h
Vazão mássica
total, kg/h

ETOH-A

PARA-REC REC-SOLV

AGUA

25
1

25
1

78,3
1

25
1

66,5
1

100
1

1,331

390,412

324,562

635,312

568,219

67,083

111,987

Etanol
Água
Ciclohexano

0
0
111,987

Etanol
Água
Ciclohexano

0
0
1

Etanol
Água
Ciclohexano

0
0
1,331

Etanol
Água
Ciclohexano

0
0
1

Fonte: Autor

ALIMENT

16103,95
14999,7
Vazão Mássica, kg/h
14895,42
14894,7
1208,524
0,033
0
104,965
Fração Mássica
0,925
0,993
0,075
0
0
0,007
Vazão Molar, kmol/h
323,328
323,313
67,083
0,002
0
1,247
Fração Molar
0,828
0,996
0,172
0
0
0,004

28028,93

26819,75 1208,601

19894,47
2448,468
5685,989

19894,18
1239,981
5685,588

0,121
1208,48
0

0,71
0,087
0,203

0,742
0,046
0,212

0
1
0

431,84
135,911
67,561

431,834
68,829
67,556

0,003
67,081
0

0,68
0,214
0,106

0,76
0,121
0,119

0
1
0
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Nota: Algumas diferenças podem ser notadas no balanço de massa em
função do ajuste das vazões de ciclohexano serem pequenas em relação às
demais vazões, não sendo relevantes para o processo.
Com base no balanço de massa, o caso referência deste estudo, gerou uma
recuperação de 100% do etanol alimentado e um consumo energético específico de
5355,3 kcal/kg de etanol.

5.2

Modelagem da DWC – Caso DWC- padrão

A Figura 22 – Modelagem da destilação azeotrópica a partir da DWC, seguindo o
arranjo de Petlyuk (1965). apresenta a modelagem da coluna DWC, adotada como
caso padrão, considerando os números estágios obtidos por Junqueira (2010)
utilizando o modelo proposto por Petlyuk (1965, apud Sun et al, 2011) para a
simulação do processo. A condição inicial de simulação foi obtida em função dos
parâmetros iniciais recomendados pela literatura para o número de estágios, para
razão de refluxo molar igual a 3. Esse é o caso DWC padrão.
Figura 22 – Modelagem da destilação azeotrópica a partir da DWC, seguindo o
arranjo de Petlyuk (1965).
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Fonte: Autor
Os dados de processo foram os mesmos do processo convencional, considerando
alguns aspectos da coluna de parede dividida, como estágio 3 da parte principal
para a alimentação e saída das correntes que alimentam o pós-fracionador (V2 e
L2); alimentação da corrente que contém a fase aquosa que deixa o decantador no
estágio 3 do pós fracionador.
O balanço de massa do processo está apresentado na Tabela 20 - Balanço de massa
da coluna de parede dividida, e foi obtido através do Aspen Plus:

Tabela 20 - Balanço de massa da coluna de parede dividida – caso DWC padrão
ETOHHIDR

Temperatura,
ºC
Pressão, atm
Vazão molar
Total kmol/h
Vazão mássica
total kg/hr

SMAKEUP

ETOH-A

H2O

L2

V2

REC-SOL P-REC

25

25

78

100

63

75

25

25

1

1

1

1

1

1

1

1

390,4

1,2

324,6

67,1

100,0

677,2

1059,3

644,3

16103,9

99,4

15000,6

1208,8

6472,8

30836,2

85558,1

25571,9

Vazão Molar kmol/hr
Etanol

323,33

0,00

323,34

0,01

37,75

441,26

89,72

403,49

Água

67,08

0,00

0,00

67,09

7,62

142,40

2,86

201,86

0,00

1,26

1,25
0,00
Fração molar

54,63

95,36

969,48

40,72

Etanol

0,828

0,000

0,996

0,000

0,378

0,650

0,084

0,625

Água

0,172

0,000

0,000

1,000

0,076

0,210

0,003

0,312

Ciclohexano

0,000

1,000

0,004
0,000
0,546
Vazão Massica kg/hr

0,140

0,913

0,063

Ciclohexano

Etanol

14895,37

Água

1208,52

0,00

0,00

106,08

Etanol

0,925

0,000

0,993

0,000

0,269

0,657

0,048

0,725

Água

0,075

0,000

0,000

1,000

0,021

0,083

0,001

0,142

Ciclohexano

0,000

1,000

0,007

0,000

0,710

0,260

0,951

0,134

Ciclohexano

Fonte: Autor.

0,00 14896,03
0,02

0,31 1739,27 20328,48
1208,56

137,23

104,99
0,00 4597,66
Fração mássica

2565,38

4133,54 18588,45
51,56

3636,65

8025,42 81593,00

3427,07
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Com base no balanço de massa, o caso DWC-padrão deste estudo, gerou uma
recuperação de 100,0% do etanol alimentado e um consumo energético específico
de 3330,7 kcal/kg de etanol.
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5.3

Otimização da DWC

Foram modeladas as colunas de parede dividida para as diferentes condições de
estágios teóricos, conforme apresentada na Tabela 21 – Estudos de otimização da
coluna de parede dividida.:
Tabela 21 – Estudos de otimização da coluna de parede dividida.
Número de estágios

Razão de

Parte Princ + Pos-Frac.

refluxo

Caso DWC padrão

30+24

3

Número de estágios e

Caso 1

30+24

4,8

iguais aos do caso de

Caso 2

30+24

1,5

referência.

Caso 3

43+19

4,8

Número de estágios =

Caso 4

43+19

3

80% (30+24)

Caso 5

43+19

1,5

Caso 6

48+31

4,8

Número de estágios 10%

Caso 7

48+31

3

maior

Caso 8

48+31

1,5

Caso 9

39+17

4,8

Número de estágios 10%

Caso 10

39+17

3

menor

Caso 11

39+17

1,5

Observação

Fonte: Autor.

5.3.1 Avaliação dos de perfis de temperatura
Para realizar esta avaliação, foram considerados o caso de referência (2 colunas
convencionais), e o caso DWC-padrão ambos operando com RR=3. As Figuras 24 e
25, apresentam os perfis de temperatura em função do número de estágios teóricos
para os 2 casos, respectivamente. Nessas figuras, o estágio 1 representa o topo da
coluna.
Verifica-se que os perfis são semelhantes, bem como as temperaturas da base e do
topo.

93

Figura 23 - Perfil de temperatura ao longo da coluna azeotrópica
Block COL-AZEO: Temperature Profile
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Figura 24 - Perfil de temperatura na parte principal da coluna – Caso DWC- padrão
Block MAINPART: Temperature Pr ofile
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Em relação à coluna de recuperação e o pós-fracionador para o caso DWC-padrão,
são apresentados os perfis de temperatura nas Figuras 26 e 27. A distribuição das
temperaturas em função dos estágios são semelhantes, embora o topo do pósfracionador se diferencie do topo da coluna de recuperação em função da
alimentação da fase aquosa do decantador, que ocorre no terceiro estágio.
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Figura 25 - Perfil de temperatura ao longo da coluna de recuperação de solvente
Block COL-REC: Temperature Profile
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Figura 26 - Perfil de temperatura no pós-fracionador para o caso padrão DWC
Block POSTFRAC: Temperature Profile
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5.3.1.1 Avaliação das frações de líquido em função dos estágios
Considerando a coluna azeotrópica de referência e a parte principal da DWC para o
Caso DWC-padrão, são apresentados os perfis de composição da fase líquida nas
Figuras 28 e 29, em função do número de estágios teóricos. A distribuição das
composições da fase líquida nas colunas são semelhantes, embora nos primeiros
estágios, para a DWC, a composição de ciclohexano tenha um sensível decréscimo,
enquanto a coluna azeotrópica apresenta um ligeiro acréscimo nos 3 primeiros
estágios, até alcançar o primeiro patamar.
Para o etanol, verifica-se que a concentração é crescente até alcançar o primeiro
patamar. Comparando com a coluna azeotrópica, em função do mesmo número de
estágios, observa-se que o primeiro patamar de etanol é alcançado no estágio 4,
enquanto na parte principal do caso DWC-padrão, o primeiro patamar é alcançado
no estágio 6. Essas diferenças são observadas em função da parte principal trocar
correntes de líquido e vapor com o pós-fracionador, no terceiro estágio.

Figura 27 - Perfil de concentração da fase líquida na coluna azeotrópica.
Block COL-AZEO: Composition Profiles
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Figura 28 - Perfil de concentração da fase líquida na parte principal caso DWCpadrão
Block MAINPART: Composition Profiles
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Em relação à coluna de recuperação e o pós-fracionador da DWC padrão, são
apresentados os perfis de concentração molar de líquido nas Figuras 30 e 31. Os
perfis de concentração molar de fase líquida são bem semelhantes, ou seja, a
concentração de água aumenta próximo à base, enquanto concentração de etanol
decresce após um ligeiro aumento nos primeiros estágios.
O etanol se concentra no topo da coluna para ser misturado à corrente aquosa que
vem do decantador, para ser recuperada a fração de etanol contida nessa corrente
na parte principal. Essa adição no terceiro estágio do pós-fracionador é essencial
para evitar a re-mistura.
O ciclohexano decresce já nos primeiros estágios no pós-fracionador, enquanto na
coluna de recuperação uma fração molar mínima permanece até pouco mais da
metade da coluna. Em alguns casos, pode ocorrer um ligeiro aumento da
concentração de ciclohexano nos estágios finais, levando a uma re-mistura, que é a
principal razão para baixa eficiência termodinâmica (Sun et al, 2011).
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Figura 29 - Perfil de concentração das frações na fase líquido de cada componente
na coluna de recuperação de solvente.
Block COL-REC: Composition Profiles
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Figura 30 - Perfil de concentração das frações líquidas de cada componente no pósfracionador da DWC padrão.
Block POSTFRAC: Composit ion Profiles
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5.3.2 Caso DWC Padrão e Caso de Referência (convencional)
O caso Padrão da DWC foi estudado mantendo os mesmos dados da configuração
do processo convencional de referência, com 2 colunas, ou seja, com N=30+24 e
RR=3.
O rendimento do processo na DWC padrão, bem como nas demais colunas DWC,
foi de praticamente 100%, semelhante ao do processo de referência (processo
convencional).
Em relação ao consumo de energia, a DWC padrão obteve um consumo de 50,0
Gcal/h em relação ao caso de referência, cujo consumo é de 79,8 Gcal/h, que
resulta em uma redução de 37,4%. Essa redução é relevante ao processo, pois o
consumo energético impacta diretamente no custo de produção.
Na avaliação do consumo específico de energia, pode-se verificar um valor menor,
passando de

5355,3 kcal/kg

de

etanol

para

3330,7 kcal/kg

de

etanol,

correspondendo a uma redução de 37,81%.

5.3.2.1

Variação dos estágios teóricos


43+19 estágios, RR=3 (Caso 4)
Seguindo a recomendação de Becker, Godorr e Kreis apud Kiss
(2013), foi estudado o caso 4 no qual o número de estágios da parte
principal é igual a 43, com 19 estágios no pós - fracionador. A razão de
refluxo foi mantida em 3.
Neste caso o consumo de energia foi de 49,8 Gcal/h, cerca de 37,6%
inferior ao processo de referência, e 0,2% menor que o caso DWC
padrão.
Na avaliação do consumo específico de energia, cujo resultado foi de
3322,1 kcal/kg de etanol produzido, pode-se verificar uma redução de
38,0% em relação ao caso de referência e praticamente idêntico ao
caso DWC padrão.
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Embora tenha havido diferenças entre o caso 4 e o caso padrão,
observa-se que ela é pouco significativa, sendo, portanto, pouco
relevante para o processo o aumento do número de estágios teóricos.


Efeito do aumento no número de estágios (48+31, RR=3 -Caso 7)
Foi estudado o caso 7, com aumento de 10% no número de estágios
teóricos, para 48+21. A razão de refluxo foi mantida em 3. Em relação
ao consumo de energia, encontrou-se um consumo de 49,9 Gcal/h,
37,5% menor que o processo de referência, cujo consumo é de 79,8
Gcal/h, e é 0,1% maior que o caso DWC padrão.
O consumo específico de energia também foi de 3326,5 kcal/kg, o que
é resulta em uma redução de 37,9% em relação ao consumo específico
obtido no caso de referência (5355,3 kcal/kg) e praticamente idêntico
ao caso DWC padrão.



Efeito da diminuição no número de estágios (39+17, RR=3 -Caso
10)
Foi estudado o caso 10, diminuindo-se em 10% o número de estágios
teóricos do caso de referência, para 39+17. A razão de refluxo foi
mantida em 3. O consumo de energia neste caso foi de 49,9 Gcal/h.
Comparando-se com o processo de referência, cujo consumo é de
79,82 Gcal/h, verifica-se em uma redução de 37,5%. Porém,
comparando-se com o caso DWC padrão o consumo de energia foi
0,1% menor.
Na avaliação do consumo específico de energia no processo, pode-se
verificar uma redução de 37,9% em seu valor, diminuindo de 5355,3
kcal/kg (caso de referência - processo convencional) para 3327,6
kcal/kg. Em relação ao caso DWC padrão, o consumo específico
reduziu em 0,1%.
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5.3.2.2 Variação da razão de refluxo para o mesmo número de estágios
Aumento da razão de refluxo (RR=4,8)
O aumento da razão de refluxo para 4,8 foi determinado variando-se o seu
valor até que o consumo de energia fosse equivalente ao do caso de
referência, ou seja de 79,8 Gcal/h e foi aplicado para todas as colunas DWC
estudadas. De modo geral, o rendimento foi mantido em 100% em todos os
casos, havendo influência apenas no consumo específico de energia.
Os resultados são apresentados a seguir:
 Coluna com 30+24 estágios - DWC padrão (Caso 1) - O consumo
específico do processo é de 5355,3 kcal/kg, sendo maior que o caso base
em 0,05% e 59,9% maior que o caso padrão DWC.
 Coluna com 43+19 – RR=4,8 (Caso 3) - O consumo específico do
processo é de 5355,3 kcal/kg, sendo menor que o caso de referência em
0,58%.
 Coluna com 48+31 estágios (Caso 6) - O consumo específico do
processo é de 5355,3 kcal/kg, sendo menor que o caso de referência em
0,69%.
 Coluna com 39+17 estágios (Caso 9) - O consumo específico do
processo é de 5355,3 kcal/kg, sendo menor que o caso de referência em
0,7% e 59,7% maior que o caso padrão DWC.

Redução da razão de refluxo (RR=1,5)
A razão de refluxo foi reduzida para 1,5 para se avaliar o efeito no
rendimento e consumo de energia, sendo aplicada para todas as colunas
DWC estudadas. Observou-se que, mantendo o rendimento elevado, o
refluxo resultou no impacto direto na redução de energia nos sistemas. Os
resultados são apresentados a seguir:


Coluna com 30+24 estágios (DWC padrão, Caso 2) - o consumo de
energia sofreu uma redução de 68,1% em relação ao caso de
referência, resultando em 25,4 Gcal/h. Essa redução também é
observada em relação à caso DWC padrão, cuja redução foi de 49,1%.
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Consequentemente, o consumo especifico de energia é menor que o
caso de referência, sendo 1695,0 kcal/kg, o que equivale a 68,3% de
redução e 49,1% de redução em relação ao caso DWC padrão.


Coluna com 43+19 estágios (Caso 5) - Observou-se uma redução de
68,2% do consumo de energia em relação ao caso de referência,
resultando em 25,4 Gcal/h. Essa redução também é observada em
relação ao caso 4, sendo 30,5% menor. Assim, o consumo especifico
de energia é menor que o caso de referência, sendo 1690,9 kcal/kg,
68,4% de redução, e 30,4% menor que o caso 4.



Coluna com 48+31 estágios (Caso 8) - O consumo de energia foi
reduzido em 67,8% em relação ao caso de referência, resultando em
25,7 Gcal/h. Essa redução também é observada em relação ao caso 7,
sendo de 30,29%. Consequentemente, o consumo específico de
energia é menor que o caso de referência, sendo 1714,5 kcal/kg, 68,0%
de redução, e 30,1% menor que o caso 7.



Coluna com 39+17 estágios (Caso 11) - O consumo de energia foi de
25,4 Gcal/h, reduzido em 68,2% em relação ao caso de referência.
Semelhantemente pode-se observar em relação ao caso 10, sendo de
30,3%. Consequentemente, o consumo específico de energia é menor
que o caso de referência, sendo 1243,9 kcal/kg, 68,2% de redução, e
38,9% menor que o caso 10.
Os dados relativos a esse estudo são apresentados na Tabela 22 –
Resultados das Simulações: Redução de Energia e Rendimento:
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Tabela 22 – Resultados das Simulações: Redução de Energia e Rendimento

Casos

Estágios
Teóricos
- Parte
Principal

Estágios
Teóricos Pósfracionador

Reflux
o

Carga Térmica Carga
Carga
Redução
QETOH-A, Qalim,
Térmica - Parte - Pós-fracionador, Térmica, de energia kg/h
kg/h
Principal, Gcal/h Gcal/h
Gcal/h

Referência
Caso DWC Padrão
Caso 1
Caso 2

30
30
30
30

25
25
25
25

3
3
4,8
1,5

47,0
42,7
71,7
19,6

32,8
7,2
8,0
5,8

79,8
50,0
79,7
25,4

14999,7
37,4%
15001
0,1% 15000,6
68,1% 15000,9

16103,9
16103,9
16103,9
16103,9

Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Caso 8
Caso 9
Caso 10
Caso 11

43
43
43
48
48
48
39
39
39

19
19
19
21
21
21
17
17
17

4,8
3
1,5
4,8
3
1,5
4,8
3
1,5

71,8
42,6
19,6
71,8
42,7
19,8
71,8
42,7
19,6

8,0
7,2
5,8
8,0
7,2
5,9
8,0
7,2
5,8

79,8
49,8
25,4
79,8
49,9
25,7
79,8
49,9
25,4

0,0%
37,6%
68,2%
0,1%
37,5%
67,8%
0,0%
37,5%
68,2%

16103,9
16103,9
16103,9
16103,9
16103,9
16103,9
16103,9
16103,9
16103,9

Fonte: Autor

14998,7
14999,6
14999,8
14999,7
14999,7
14999,4
15001,8
14998,7
15000,4

Recuperação
de Etanol
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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5.3.3 Avaliação do consumo de energia nos refervedores
A Figura 31 – Distribuição de Energia nos Refervedoresapresenta o consumo de energia
no refervedor de cada coluna. Verifica-se que para o caso de referência consome
cerca de 80Gcal/h, sendo que a coluna principal consome cerca de 60% da energia
total dos refervedores e a coluna de recuperação de solvente o restante.
Figura 31 – Distribuição de Energia nos Refervedores

Fonte: Autor.

A carga térmica dos refervedores para os casos em que se operou com a maior
razão de refluxo (RR=4,8) é similar ao caso de referência, pois o ajuste desta razão
de refluxo foi realizado em função desse valor. As colunas simuladas com a razão
de refluxo igual à 3 apresentaram uma redução significativa em relação às
anteriores, passando de cerca de 80 Gcal/h para cerca de 50 Gcal/h, estando,
portanto, coerentes com o esperado quando se reduz a razão de refluxo. Assim
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também, são coerentes os resultados obtidos com razão de refluxo igual à 1,5, da
ordem de 25 Gcal/h, que corresponde a apenas 31,25% do consumo energético do
processo convencional.
Avaliando-se o consumo do refervedor da parte principal da DWC, verifica-se que,
para os casos estudados cuja razão de refluxo foi de 4,8, correspondem a cerca de
90% do consumo energético da coluna, enquanto que, para o caso convencional,
esse consumo é da ordem de 60% do valor total. Isso implica em que, enquanto a
coluna de recuperação de solvente consome cerca de 40% da energia total, nos
casos com a razão de refluxo de 4,8, o consumo energético do pós-fracionador é de
cerca de 10%.
Para os casos cuja razão de refluxo é de 3, a parte principal consome cerca de 85%
da energia total, e para a razão de refluxo de 1,5, esse consumo é da ordem de 80%
da energia total. Assim, verifica-se que, para as condições estudadas, ocorre uma
redução no consumo energético total. Verifica-se que mesmo com a redução do
consumo de energia total, o papel da parte principal é preponderante em todos os
casos estudados, e o pós-fracionador ganha maior importância com essa variação.
O consumo energético do pós-fracionador, em todos os casos, variou entre 5,8 e 8
Gcal/h.
Assim, verifica-se que a coluna de parede dividida apresenta melhor eficiência
termodinâmica, resultando em um ganho energético significativo para a produção de
etanol.

5.3.4 Consumo específico de energia
O consumo específico de energia é a relação entre o consumo de energia do
processo e a produção de etanol anidro. A indústria considera esse indicador de
processo um importante parâmetro para avaliar o desempenho e a competitividade
do processo. A Tabela 23 – Consumo específico de energiaapresenta os resultados dos
estudos realizados. Verifica-se que a redução no consumo de energia impacta
diretamente no coeficiente e é o principal responsável pelo resultado, uma vez que o
rendimento do processo foi equivalente entre os casos estudados.
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Tabela 23 – Consumo específico de energia

Casos simulados
Referência (processo
convencional)
Caso DWC Padrão
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7
Caso 8
Caso 9
Caso 10
Caso 11
Fonte: Autor

Carga térmica
total, Gcal/h
79,8
50,0
79,7
25,4
79,8
49,8
25,4
79,8
49,9
25,7
79,8
49,9
25,4

Vazão de Etanol Cons.Espec.Energ.,
Anidro, kg/h
kcal/kg
14999,7
15001,0
15000,6
15000,9
14998,7
14999,6
14999,8
14999,7
14999,7
14999,4
15001,8
14998,7
15000,4

5355,3
3330,7
5314,2
1695,0
5322,4
3322,1
1690,9
5318,6
3326,5
1714,5
5319,1
3327,6
1243,9

Por sua vez, o consumo de energia está relacionado à razão de refluxo. Portanto, os
casos nos quais a razão de refluxo foi menor (casos 2, 5, 8 e 11) obtiveram os
menores coeficientes de consumo de energia, sendo o caso 11 o melhor indicador
de desempenho obtido, com 1243,9 kcal de energia por kg de etanol anidro
produzido.

5.3.5 Redução do Consumo Energético e Aumento de Produção para uma
Usina Convencional para Produção de 360 toneladas/dia de Etanol
Anidro
Este trabalho estudou o processo em uma usina com capacidade para processar
207 t/h de vinho a partir da cana-de-açúcar, para produzir 16,1 t/h de etanol
hidratado e 15 t/h de etanol anidro (Junqueira, 2010).
Considerando o consumo de energia obtido para os casos em a DWC operou à
razão de refluxo igual à 3, foram alcançados 37,9% de redução, o que equivale a
29,9 Gcal/h de energia, 718,2 Gcal/dia. Extrapolando os dados, para uma safra
média de 8 meses por ano, essa redução seria de 172.361,8 Gcal/safra.
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Considerando que o etanol possui um poder calorífico inferior de 6400 kcal/kg a
economia de energia seria equivalente a aproximadamente 26.932 toneladas ou
34.500 m3 de etanol anidro por safra.
Para os casos em que a razão de refluxo foi de 1,5, alcançando uma redução média
de 68,1%, são equivalentes a 54,3 Gcal/h de energia, 1304,2 Gcal/dia. Para uma
safra anual de 8 meses por ano, essa redução será de 313.016,63 Gcal/safra, o que
seria equivalente a 48900 toneladas ou 62.700 m3 de etanol anidro por safra.
De acordo com a ÚNICA (2014), a produção de etanol anidro no Brasil em 2014 foi
de 101.000 m3 por dia. A partir do consumo de energia da coluna com 39+17
estágios teóricos, operando com a menor razão de refluxo, considerando o consumo
específico de vapor a produção diária de 101.000 m3 de etanol, seriam dispendidas
apenas 92.238,2 Gcal/d. Com o sistema convencional de separação, esta mesma
produção consumiria 397.112 Gcal/d. A redução de consumo, 304.873 Gcal/dia
equivalem a cerca de 468.000 toneladas diárias de vapor saturado a 132°C (vapor
saturado a 2 kgf/cm2).
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6

CONCLUSÃO

Esse trabalho teve por objetivo avaliar a utilização de colunas de parede dividida
(DWC) como alternativa de redução de energia na produção de etanol anidro, em
substituição às duas colunas (azeotrópica e recuperação de solvente) normalmente
utilizadas no Brasil.
Utilizou-se o software Aspen Plus como ferramenta para a simulação dos processos.
Com base nos dados de equilíbrio experimentais e calculados pelo método
UNIQUAC disponibilizado no DECHEMA (Gmehling et al, 1979) e nos dados
disponibilizados no banco de dados NIST, que é utilizado pelo Aspen Plus v.8.8, foi
realizada uma avaliação dos modelos de equilíbrio (Kiss & Suszwalak, 2013; Sun et
al, 2011; Aspen, 2011), de modo que optou-se por trabalhar com o UNIQUAC-RK.
Este estudo tomou como caso de referência a simulação da destilação de etanol
anidro a partir do etanol hidratado, na qual é utilizada uma coluna que produz etanol
anidro a partir da adição de ciclohexano para a quebra de azeótropo e outra coluna
para recuperação do componente de arraste. Este conjunto é formado por duas
colunas, sendo a primeira (produção de etanol anidro) e a segunda (recuperação de
solvente) (Junqueira, 2010).
Foi obtido o consumo energético de colunas de parede dividida contendo o mesmo
número de estágios equivalentes ao caso de referência para a parte principal e o
pós-fracionador, respectivamente (Caso DWC padrão).
O estudo comparativo entre o processo convencional e a coluna de parede dividida
padrão, a DWC mostrou ter maior economia de energia, 37,4%, o que torna um
grande potencial considerar projetos de adaptação em colunas existentes para que
elas possam operar como coluna de parede dividida.
Com base em dados de literatura, adicionou-se a quantidade de estágios teóricos
para compor outra configuração para a DWC, e a partir desse caso, foi estudado o
efeito de se reduzir e aumentar em 10% o número de estágios.
Para todas as colunas apresentadas foi avaliado o efeito da razão de refluxo,
ajustando a razão de refluxo em 4,8 para obter a mesma carga térmica do caso de
referência. Ainda, reduziu-se o refluxo para 1,5 para avaliar o efeito em cada caso.
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Com base nessas simulações, foi avaliado o consumo de energia no refervedor.
Verificou-se que para a coluna de parede dividida a variação na razão de refluxo
teve grande impacto no consumo de energia do sistema. Para a mesma razão de
refluxo do caso de referência, a coluna de parede dividida reduziu o consumo de
energia em 37,5%. Com a razão de refluxo otimizada em 1,5, a coluna de parede
dividida alcançou uma redução média de 68,1% do consumo de energia.
O consumo específico de energia, fator utilizado industrialmente utilizado na
avaliação do processo de destilação, para o sistema convencional foi de 5355,3
kcal/kg. Na avaliação realizada para cada caso, verificou-se que os casos estudados
para a DWC com RR=1,5 foram os que resultaram nos menores consumos
específicos, sendo o caso 11 o de menor valor, 1243,9 kcal/kg.
Avaliando esses dados em função de uma safra de 8 meses, para os casos
estudados com RR=3 e considerando o poder calorífico inferior do etanol anidro,
para os casos em que a razão de refluxo foi de 1,5, a redução de energia equivale a
313.016,63 Gcal/safra, o que equivale a 48000 toneladas ou 62700m³ de etanol
anidro por safra.
Considerando a safra em relação à produção de etanol anidro em 2014 no Brasil, de
101.000 m³ por dia, com a configuração do caso 11, a partir do consumo específico
obtido, a produção diária de etanol anidro seria reduzida em 304.873 Gcal/d, que
equivalem a cerca de 468.000 toneladas diárias de vapor saturado a 132ºC (vapor
saturado a 2 kgf/cm²).
Diante dos dados, entende-se que a coluna de parede dividida é uma tecnologia
viável e com potencial de melhoria em processos, garantindo alta produtividade
dentro das especificações necessárias do produto, bem como economia de energia
significativa, que são fatores principais e de impacto direto nos custos de produção
das Usinas.
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7

RECOMENDAÇÕES

As atividades desenvolvidas mantiveram o ponto de alimentação fixo em todas as
simulações, sendo a alimentação a 25°C. Assim, sugere-se que os trabalhos de
otimização avaliem simultaneamente o aproveitamento do calor presente nas
correntes quentes para pré-aquecer a alimentação. Assim, o ponto de alimentação
poderia ser também estudado para este caso, visando otimizar o processo como um
todo.
As colunas foram otimizadas para operarem a pressão constante. Dessa forma
sugere-se avaliar o efeito da pressão na eficiência térmica do processo. Outro
estudo bastante interessante seria o de avaliar a quebra do azeótropo com outra
substância apolar, tal como hexano, heptano ou outro solvente apolar (ou não),
capaz de quebrar o azeótropo e permitir sua separação da fase aquosa.
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APENDICE 1 – HISTÓRICO E RELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DE BIOETANOL
NO BRASIL
Histórico da produção de bioetanol no Brasil
Em 1925, foi realizada a primeira experiência de produção de bioetanol combustível
no país, e em 1933, o presidente Getúlio Vargas criou o Instituto do Açúcar e Álcool
– IAA – e, pela Lei n°737, tornou obrigatória a mistura do bioetanol na gasolina. Em
1975, com a crise na produção mundial de petróleo, foi lançado o Programa
Nacional do Álcool (Pro-álcool), visando diminuir a dependência nacional do petróleo
importado, que na época era de 80% do petróleo consumido, representando 50%
das importações na balança comercial. Apesar do subsidio estatal e dos preços
crescentes do petróleo no mercado internacional, a produção de bioetanol no Brasil
não era economicamente competitiva. No final do Regime Militar, em 1984, os
incentivos públicos cessaram e iniciou-se uma nova etapa para a indústria sucroalcooleira. O IAA foi extinto em 1990, durante o governo Collor, e o Brasil passou a
ser um grande exportador de açúcar (Leite e Cortez, 2007).
Contudo, a partir de 2003, com a produção de veículos fuel-flex (veículos que
operam com qualquer porcentagem de bioetanol na mistura combustível) o setor
ganhou novo impulso. Com significativas reduções de custo de produção (cerca de
70%), aliada ao aumento internacional do petróleo, a produção do bioetanol tornouse competitiva em relação ao preço da gasolina tanto no mercado interno como
externo (Leite e Cortez, 2007). Dessa forma, a expansão da produção do
biocombustível seria irrevogável.
Atualmente, dois fatores são preponderantes para a expansão da produção do
bioetanol: a motivação sustentável, que faz com que se busquem combustíveis com
baixas emissões de gases do efeito estufa, e a convicção de que o pico de produção
de petróleo deverá ocorrer dentro de 10 a 20 anos, quando a produção não atenderá
mais à demanda (Leite e Cortez, 2007). Esses fatores vêm sendo e serão os
impulsores de novas pesquisas para desenvolvimento de combustíveis de fontes
renováveis, e o bioetanol é a principal resposta a essa questão.
A produção brasileira de bioetanol através da cana de açúcar é estratégica, pois a
cana de açúcar é superior a qualquer outra fonte de biocombustível produzido em
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larga escala atualmente, em função de fatores tais como: produtividade (maior
biomassa por unidade de área de cana e menor custo de produção em função de
uma menor extensão de terra para a mesma produção); e balanço energético (a
razão entre a energia obtida e a energia total utilizada para produzi-la é muito maior
do que qualquer outro biocombustível – quase 10 vezes maior que a do álcool
produzido a partir do milho nos EUA) (Leite e Cortez, 2007).
Contudo, o país que é o maior produtor mundial de bioetanol de cana de açúcar,
vem enfrentando desafios nos níveis de produção e consumo nos últimos anos. De
acordo com Traylen (2014), as crises financeiras globais, significativos problemas
climáticos e foco recente no gás de xisto de baixo custo na América do Norte têm
causado redução nas exportações, associando-se à descoberta das grandes
reservas de petróleo no pré-sal no oceano, o que coloca a indústria do bioetanol em
uma situação diferente da que havia sido predita pelo mercado anos atrás.
Entretanto, uma tecnologia emergente coloca o Brasil novamente em posição de
destaque: o bioetanol de 2ª geração. Na produção a partir de cana de açúcar, como
é o caso da produção brasileira, o bagaço da cana chega a representar até 2/3 da
cana, que a partir de agora passam a ser aproveitados para a produção de
bioetanol. Com isso, a produção de bioetanol de cana, para uma mesma área
cultivada, aumenta 200% devido ao aproveitamento do bagaço e da palha, e pode
aumentar ainda mais se forem incluídos outros refugos vegetais e florestais,
atualmente não utilizados (Leite e Cortez, 2007).
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APÊNDICE 2 - PROCESSO A PARTIR DA CANA DE AÇÚCAR - BIOETANOL 2G
Essa tecnologia é bem recente e ainda está em desenvolvimento em escala
industrial. Até 2012, as tecnologias eram pouco eficientes, tornando a produção
industrial com baixo retorno de investimento (Cardona et al apud Dias, 2011; Dias et
al apud Dias et al, 2011). Os maiores desafios estão ainda na porção bioquímica do
processo, ou seja, na hidrólise enzimática da biomassa (Scully e Orlygsson, 2014).
Entretanto, o Brasil tem investido grandes esforços nessa direção, culminando, no
final de 2014, em 2 plantas: a empresa GranBio, em setembro de 2014, iniciou a
produção na primeira fábrica de bioetanol 2G em escala comercial no hemisfério sul,
na cidade de São Miguel dos Campos/AL, com capacidade para produção de 82
milhões de litros de bioetanol por ano (GranBio, 2014); e a empresa Raízen, em
novembro de 2014, iniciou sua produção de bioetanol 2G na cidade de
Piracicaba/SP, que pretende produzir 40 milhões de litros de bioetanol a mais por
ano (Raízen, 2014).
Segundo a Raízen (2014), a cana é colhida, transportada até a usina, onde passa
pelo processo de preparo e moagem, no qual o caldo é separado do bagaço. O
bagaço, antes usado somente com a finalidade de geração de energia elétrica, tem
agora uma parte destinada ao bioetanol de segunda geração. O bagaço passa por
um pré-tratamento nas fibras, e então deve ocorrer uma segregação no material: a
lignina irá alimentar a central de cogeração, e os componentes C5 e C6 seguirão
para o bioetanol 2G. Na etapa seguinte, ocorre a hidrólise: enzimas transformam o
bagaço em açúcares solúveis. A partir de então, a biomassa hidrolisada segue para
a fermentação convencional, para conversão dos açucares em bioetanol.
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APÊNDICE

3

-

CÁLCULOS

PARA

SIMULAÇÃO

DO

PROCESSO

DE

DESTILAÇÃO
A partir do equilíbrio termodinâmico das fases líquido e vapor, pode-se desenvolver
o modelo para uma coluna de destilação. Cada estágio pode ser representado pelo
modelo da Figura 32, no qual são apresentados os balanços de massa e energia, os
quais podem ser extrapolados para todos os estágios da coluna.
Figura 32 – Esquema para balanço de massa e energia de cada estágio.

Fonte: Autor.
O estágio n é alimentado por uma corrente composta por Líquido, Vapor ou a
mistura de líquido e vapor. A carga térmica Q pode ser negativa se o calor estiver
sendo retirado ou positiva se estiver ocorrendo o contrário. As equações MESH são
as que descrevem o modelo matemático para uma coluna de destilação, envolvendo
balanços de massa (M), as relações de equilíbrio (E), somatório das frações molares
(S) e balanços de energia (H), e estão assim descritas:


Balanço de massa do componente i no estágio n:
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