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1. RESUMO 

 

 A destilação é uma das mais importantes operações unitárias na indústria 

pela sua capacidade de separar componentes distintos com elevado grau de pureza, 

sendo utilizada, por exemplo, na indústria petrolífera para o refino do óleo bruto. 

Essa operação é normalmente realizada em colunas de fracionamento, onde se tem 

vários pratos normalmente perfurados que promovem essa separação. Na literatura 

se tem diversos métodos para estimar qual a eficiência de uma coluna projetada, 

mas em geral não levam em consideração as características do prato em si. 

 O trabalho teve por objetivo o estudo da influência do diâmetro dos orifícios 

de um prato perfurado na sua transferência de massa, simulando uma coluna de 

destilação.  

 A unidade experimental foi composta de uma coluna de acrílico de 70,4 mm 

de diâmetro interno, tubulação de PVC transparente, válvulas de esfera e gaveta 

para o controle das vazões do experimento e dois pratos de acrílico com orifícios de 

1 mm e 2 mm. Foram utilizadas duas vazões de água  1,8 e 4,0 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 , duas de gás 

carbônico  2,1 e 3,6 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  e os dois pratos supracitados. O CO2 entrou em contato 

com o líquido num escoamento cruzado após passar pelo prato perfurado. Foram 

coletadas amostras de água em pontos antes e depois do prato, sendo analisadas 

por meio de uma titulação de neutralização. Com essa análise foi obtido à massa de 

CO2 retida no líquido, utilizada no cálculo da eficiência. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A destilação permite separar várias fases de um composto líquido (como no 

caso da mistura benzeno-tolueno) pela diferença do ponto de ebulição de cada 

componente. Quando esse composto é aquecido os seus componentes mais 

voláteis, com temperatura de ebulição menor, serão vaporizados primeiro. Com isso 

o vapor dessa mistura se enriquece dos componentes mais voláteis. 

A destilação fracionada é a mais comum porque se realizam vaporizações e 

condensações sucessivas através de uma coluna de fracionamento, tendo um 

menor custo com relação à destilação simples pelo fato de não ser necessário 

operar em vários estágios separados (Gomide, 1988). 

A coluna de fracionamento tem um casco cilíndrico vertical alongado, tendo 

no seu interior determinado número de pratos (estágios). O líquido percorre a coluna 

descendo de um prato para outro através de canais de descida e o vapor se dirige 

para o topo onde será condensado e acumulado. A figura 1 mostra o esquema de 

uma coluna de fracionamento:  

 

Figura 1 – Esquema de uma coluna de fracionamento 
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No contato do líquido com o vapor há uma transferência de massa entre eles 

que promove o enriquecimento do vapor em questão com os componentes mais 

voláteis. Essa transferência de massa ocorre em regiões com diferentes 

concentrações de certa espécie química. Esta espécie denomina-se soluto e a 

região que o abrigará denomina-se solvente. A mistura constitui o meio onde 

ocorrerá o fenômeno da transferência de massa buscando o equilíbrio entre as 

concentrações (Cremasco, 1998). 

Em cada prato de uma dada coluna em operação há uma composição 

diferente no líquido e no vapor devido à transferência de massa entre o vapor que 

atravessa o prato e o líquido sobre ele. Porém essa transferência não é perfeita, 

sendo afetada por diversos fatores como: propriedades da mistura, vazões de 

líquido e de vapor e características mecânicas da coluna (Henley, 1981). 

Existem várias correlações que tentam prever a eficiência de cada prato ou da 

coluna como um todo, mas as mais utilizadas tem desvios elevados, chegando a ter 

até 10 pontos percentuais de diferença do valor real, como a correlação de 

O’Connell. Existem métodos mais refinados para este fim, porém mesmo 

considerando os fatores relevantes eles falham em obter uma estimativa confiável 

da eficiência, sendo utilizados apenas para prever o efeito das mudanças nas 

propriedades físicas (McCabe, 2005). 

 

3. OBJETIVO 

 

 O presente estudo teve como objetivo analisar a influência do diâmetro do 

orifício dos pratos perfurados na sua transferência de massa em uma unidade 

experimental que simula uma coluna de destilação. 
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4. METODOLOGIA 

 

A unidade experimental localizada no Laboratório de Operações Unitárias da 

Universidade Santa Cecília apresentada na figura 2 consiste de: a) Coluna em 

escala piloto feita de acrílico com diâmetro interno de 70,4 mm; b) 1 tanque de 

armazenagem de água de acrílico, com capacidade de 48 litros; c) 2 pratos 

perfurados feitos de acrílico com diâmetros de 1 e 2 mm, cuja a área total dos 

orifícios de ambos é 28,27 cm2 (figura 3); d) 1 rotâmetro para líquido e outro para 

gás; e) tubulação confeccionada em PVC transparente com diâmetro interno de 16 

mm na entrada e 20,4 mm na saída; f) 1 filtro de areia; g) 1 válvula esfera da marca 

Genebre com diâmetro ¾” para controle de nível;  h) 1 válvula de gaveta de ½“ da 

marca Italy para controle da vazão; i) 1 bomba centrífuga; j) 1 agitador magnético da 

marca Marconi; k)  NaOH 0,01N com fator de 0,9564; l) CO2 proveniente de um 

cilindro da marca Air Liquide; 

 

Figura 2 – Unidade experimental. Em segundo plano, indicada pelo retângulo, está o equipamento 

utilizado nos ensaios. 
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Figura 3 – Pratos perfurados em acrílico com orifícios de 2 mm e 1 mm.

5. DESENVOLVIMENTO 

Para as placas de 1 ou 2 mm, o experimento foi conduzido à temperatura de 

20 ºC. As vazões de água utilizada foram de 1,8 e 4,0 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
 e as de gás carbônico 

foram de 2,1 e 3,6 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
.  

A água e o gás carbônico entraram na coluna em um escoamento cruzado tal 

qual numa coluna de destilação real. Toda a água bombeada pelo sistema não foi 

recirculada para que não haja saturação de gás carbônico no tanque. As amostras 

de água foram coletadas em pontos antes e depois do prato para que se possa 

analisar o teor de gás carbônico. A partir da diferença dos teores foi possível 

determinar um valor de eficiência do prato no ensaio realizado, que posteriormente 

foi comparado com os demais para verificar a influência dos orifícios.  

O teor de CO2 presente foi analisado por meio de uma titulação de 

neutralização entre o ácido carbônico formado pela interação entre o CO2 e a água 

com uma solução de NaOH previamente fatorada. O indicador utilizado para revelar 

o ponto de viragem foi a fenolftaleína. A partir do volume de NaOH consumido na 

titulação se obtém a massa de CO2 na amostra com a seguinte equação: 

𝑚𝐶𝑂2 =  
𝑁 .𝑓 .𝑉 .𝐸𝑞𝐶𝑂2

1000
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Sendo: 

mCO2 a massa de CO2 retida no líquido (g) 

N a normalidade da base utilizada (N) 

f o fator de correção para o NaOH 

V o volume de base consumida na titulação (mL) 

EqCO2 o equivalente-grama do gás carbônico 

 A eficiência do prato foi quantificada por meio da comparação entre a massa 

de CO2 retida na saída do prato com o CO2 que entra no sistema. Ele entra 

diretamente na forma de gás sendo injetado na coluna e indiretamente por estar 

dissolvido na água que percorre o sistema. 

 A massa de CO2 injetado foi quantificada por meio da utilização da equação 

de Clapeyron em conjunto com o tempo espacial da água que percorre o prato: 

τ = 
𝑉

𝑄𝐻2𝑂
  

 Sendo:  

τ o tempo espacial do líquido que passa pelo prato (min) 

V o volume de água mantida acima do prato (litros) 

QH2O a vazão de água que percorre o prato  
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  

 Com a equação de Clapeyron tem-se: 

𝑚𝐶𝑂2 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
𝑄𝐶𝑂2 . 𝜏 .𝑃 .𝑀𝐶𝑂2

𝑅 .𝑇
 

Sendo: 

mCO2 Injetado a massa de CO2 injetado na coluna (g) 

QCO2 a vazão volumétrica de CO2 injetada na coluna  
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  

P a pressão absoluta do CO2 (atm) 
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MCO2 a massa molar do CO2  
𝑔

𝑚𝑜𝑙
  

R a constante dos gases = 0,082 
𝑎𝑡𝑚  .  𝑙

𝑚𝑜𝑙  .  𝐾
 

T a temperatura da água durante o experimento (K) 

 A eficiência do prato foi definida como a massa de CO2 no ponto 2 (depois do 

prato) sobre a soma da massa no ponto 1 com a massa de CO2 injetado: 

𝐸 =   
𝑚𝐶𝑂 2 (2)

𝑚𝐶𝑂 2 (1)+ 𝑚𝐶𝑂 2 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
  . 100  (%) 

 Com os diversos valores de eficiência calculados se pode analisar a influência 

dos orifícios e das variáveis do processo. 

6. RESULTADOS 

No experimento foi mantido um nível de aproximadamente 30 mm de altura 

em todos os ensaios. Utilizando o diâmetro da coluna e essa altura o volume de 

líquido acima do prato foi calculado. O volume calculado foi 0,117 litros e o tempo 

especial em cada ensaio foi calculado com esse valor. Os demais resultados foram: 

Tabela 1 - Variáveis e resultados das análises 

Ensaio 𝝓 orifício (mm) QH2O (l/min) QCO2 (l/min) VNaOH (1) (ml) VNaOH (2) (ml) 

1 

1 

1,8 2,1 1,5 35,3 

2 1,8 3,6 2,4 44,3 

3 4,0 2,1 1,1 16,9 

4 4,0 3,6 1,1 19,8 

5 

1 
(réplica) 

1,8 2,1 0,9 29,0 

6 1,8 3,6 2,1 42,8 

7 4,0 2,1 0,9 17,5 

8 4,0 3,6 0,9 17,1 

9 

2 

1,8 2,1 1,2 29,1 

10 1,8 3,6 2 36,2 

11 4,0 2,1 1,1 17,4 

12 4,0 3,6 1,3 25,4 

13 

2 
(réplica) 

1,8 2,1 1,6 29,6 

14 1,8 3,6 1,7 33,1 

15 4,0 2,1 1,3 13,6 

16 4,0 3,6 1,7 27 
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Tabela 2 - Tempo espacial, massas de CO2 e eficiência calculada 

Ensaio τ (s) mCO2antes (g) mCO2depois (g) mCO2injetado (g) Eficiência (%) 

1 3,89 0,000316 0,007427 0,247000 3,0032 

2 3,89 0,000505 0,009321 0,426312 2,1839 

3 1,75 0,000231 0,003556 0,111150 3,1925 

4 1,75 0,000231 0,004166 0,191840 2,1690 

5 3,89 0,000189 0,006102 0,247000 2,4685 

6 3,89 0,000442 0,009005 0,426312 2,1102 

7 1,75 0,000189 0,003682 0,111150 3,3071 

8 1,75 0,000189 0,003598 0,191840 1,8737 

9 3,89 0,000252 0,006123 0,247000 2,4764 

10 3,89 0,000421 0,007617 0,426312 1,7849 

11 1,75 0,000231 0,003661 0,111150 3,2870 

12 1,75 0,000273 0,005344 0,191840 2,7819 

13 3,89 0,000337 0,006228 0,247000 2,5181 

14 3,89 0,000358 0,006964 0,426312 1,6323 

15 1,75 0,000273 0,002861 0,111150 2,5682 

16 1,75 0,000358 0,005681 0,191840 2,9558 
 

 O prato perfurado com orifício de 1 mm apresentou uma eficiência maior em 

todas as condições exceto a que utilizou as vazões de 4 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  e 3,6 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
  para, 

respectivamente,  água e CO2. Para a escala dos resultados pode-se observar um 

desvio significativo entre um ensaio e a sua réplica. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizando, ao utilizar um prato com diâmetro menor pode-se observar uma 

tendência de aumento na eficiência da transferência de massa, teoricamente 

causado pela formação de bolhas menores, mas com uma área superficial total 

maior. Como a transferência de massa é um fenômeno de contato, uma área maior 

geraria uma transferência maior. Porém para os ensaios que utilizaram as maiores 

vazões isso não foi observado. 

Os valores baixos de eficiência estão de acordo com a literatura, pois quanto 

maior for a diferença de volatilidade entre as substâncias menor será a eficiência do 

prato, causada pela força da interface entre o gás e o líquido (McCabe, 2005). 
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O desvio experimental entre as repetições revela a sensibilidade do método 

utilizado causada pela instabilidade do ácido carbônico que foi analisado, pois ele se 

decompõe em CO2 na forma de gás ao longo do tempo. 

Recomenda-se para a continuidade dos estudos a utilização de níveis de 

líquido acima do prato diferentes em conjunto com outras vazões de água e CO2 

para verificar se essa tendência se mantém. Também podem ser utilizados outros 

pratos com um maior número de orifícios e com distribuições diferentes. Para a 

análise se recomenda um método para reter o CO2 durante a titulação ou um 

analisador de gás carbônico que consiga uma medida direta do teor do mesmo nos 

pontos relevantes. 
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