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1 RESUMO 

A separação de componentes com volatilidades diferentes é comumente 

realizada por colunas de destilação. Neste projeto estudou-se o comportamento 

hidrodinâmico de um prato de coluna de destilação, por meio da fluidodinâmica 

computacional (CFD). Para isso, desenvolveu-se um método baseado na 

dissertação de Justi (2012), via CFD, e comparou-se os resultados da simulação 

com os resultados obtidos por Justi (2012) e com os dados experimentais do 

trabalho de Solari e Bell (1986), a fim de validar o método adotado. A validação 

apresentou resultados em concordância com os fenômenos esperados do 

comportamento hidrodinâmico de um prato, sendo assim pode-se dizer que o 

método utilizado é confiável e válido para estudos posteriores. Estes resultados 

foram confirmados via regressão estatística. Dessa maneira, utilizou-se o modelo 

anterior em um caso de uma indústria brasileira, simulando a condição na qual 

ocorria inundação na coluna, esta não atingia a vazão de projeto necessária. Os 

resultados da simulação apresentaram o mesmo problema hidrodinâmico que 

ocorria na coluna de destilação real, ou seja, inundação no downcomer.  

2 INTRODUÇÃO 

Colunas de destilação são um dos equipamentos de separação mais 

empregados na indústria química e petroquímica, representando cerca de 80% do 

custo operacional energético. Por isso, o perfeito funcionamento e otimização destas 

unidades são fatores economicamente cruciais (TELEKEN, 2009). 

As indústrias procuram incessantemente métodos de melhoria para seus 

processos, redução do consumo de energia e impacto ambiental. Diversas são as 

dificuldades na obtenção de processos mais eficientes, porque é necessário técnicas 

de análise que permitam identificar, dentre os diferentes processos e configurações, 

qual é a estrutura mais eficiente, menos poluidora, ou que gaste menos energia ou 

capital (ZANUTTO, 2015). 

Dentro deste contexto se enquadra a Fluidodinâmica Computacional (CFD), 

ramo da engenharia que emprega conceitos relacionados às disciplinas de 

fenômenos de transporte, matemática e computação, na solução de problemas que 
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envolvem escoamentos. Ela vem sendo utilizada em trabalhos técnicos no setor 

empresarial e se tornando muito importante para o entendimento do fenômeno de 

escoamentos, transferência de calor e massa, reações químicas e fenômenos 

relacionados, desenvolvimento de novos produtos e processos, resolução de 

problemas e otimização de processos existentes (ARMENANTE, LUO, et al., 1997; 

SAHU, KUMMAR e JOSHI, 1988). 

A proposta deste estudo é a simulação em CFD de pratos de coluna de 

destilação, a fim de conhecer de maneira aprofundada o comportamento 

fluidodinâmico que ocorre na separação líquido-vapor no interior de uma coluna. 

3 OBJETIVOS 

Destinado à área de operações unitárias da indústria química, este trabalho 

tem como objetivo analisar a hidrodinâmica de pratos de coluna de destilação por 

meio da fluidodinâmica computacional. Foi proposto o desenvolvimento de um 

modelo simulado no software CFX 16.0 da ANSYS Inc. o comportamento dos fluidos 

dentro da coluna de destilação, sendo o mesmo validado em um caso real. O estudo 

pode então ser utilizado para o auxílio do dimensionamento de colunas de destilação 

e modificações durante a operação, aumentando a confiabilidade e assertividade 

dos projetos. 

4 METODOLOGIA 

As simulações foram realizadas utilizando o software CFX 16.0 da Ansys Inc. 

Embora existam diversos fornecedores, em essência, o método empregado para a 

sua utilização resume-se em três etapas. A primeira etapa de toda simulação é o 

pré-processamento. Ela envolve principalmente a elaboração de um enunciado, no 

qual o problema será representado computacionalmente. Nesta fase, pode-se 

subdividi-la em outros grupos: geometria (volume de controle), malha (discretização 

do domínio), propriedades dos fluidos e condições de contorno. A segunda etapa é a 

parte principal de um pacote CFD e que exige maiores recursos computacionais, o 

solver, responsável pela resolução das equações fundamentais em cada elemento 

da malha. Na última etapa, o pós-processamento, é permitida a visualização gráfica 
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dos resultados obtidos na etapa anterior em diversos pontos do domínio 

computacional na forma de desenhos, gráficos e filmes. 

5 DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas, sendo a validação do método 

com base no trabalho desenvolvido por Justi (2012) e experimentalmente por Solari 

e Bell (1986). Posteriormente, aplicado em um caso de um indústria brasileira. 

5.1 Validação do modelo 

Baseado nas características geométricas do trabalho de Solari e Bell (1986), 

foi simulado um prato perfurado, com condição de simetria, conforme mostra a 

Figura 1. A coluna possui diâmetro (Dp) de 1,213 m e espaçamento entre pratos (hp) 

de 61 cm, sendo o prato perfurado com total de 350 orifícios de 12,7 mm de 

diâmetro (dh). O vertedouro, com altura (hw) de 5 cm e largura (2∙L1) de 92,5 cm, é 

localizado a 39,235 cm do centro do prato (L2). A entrada de líquido contém altura 

de 3,80 cm. A altura H foi estipulada como a quantidade inicial de líquido. 

Figura 1 – Geometria e dimensões do prato perfurado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Foi realizado um refinamento da malha na área de borbulhamento (região 

crítica). A simulação foi realizada no regime estacionário, sendo ar e água os fluidos, 

utilizando o modelo de turbulência Shear Stress Transport para ambas as fases. 

Na região de entrada de líquido adotou-se um perfil de velocidade constante 

de 0,19 m/s. A fração volumétrica de líquido na região foi considerada igual a 1, já 

que a quantidade de arraste de vapor é pequena. O mesmo para a fase gasosa, 
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velocidade de 19 m/s e fração de ar igual a 1. As bolhas de ar foram consideradas 

como possuindo 4,5 mm de diâmetro. 

Para as condições de saída, admitiu-se a condição de pressão relativa igual a 

zero para o ar e 1900 kPa para o líquido, referindo-se a coluna de líquido formada 

no downcomer. Nas paredes foi considerada a condição de não deslizamento. 

Para a estabilidade da resolução numérica o prato perfurado foi dividido em 

duas regiões: preenchido com água até a altura da represa e a outra com ar. Sem 

esta condição inicial, o vapor poderia arrastar todo o líquido para fora do prato, visto 

que sua velocidade é 100 vezes superior. 

5.2 Estudo de um caso real 

Em parceria com a empresa AçoPlast, foi apresentado um problema 

encontrado durante a partida de uma planta da CP Kelco Brasil. O problema 

consistia em um conjunto de colunas de destilação, onde a primeira coluna, que 

destilava uma mistura de etanol/água (22,4 % molar no líquido e 52,5 % no vapor) a 

4,2 bar, a 126,2 °C, contendo 36 bandejas do tipo bubble cap com 1,5 m de 

diâmetro. A vazão limite para inundação não atendia a necessidade da planta de 50 

m³/h. No líquido, a vazão mássica era de 18987 kg/h, densidade 853,724 kg/m³ e 

viscosidade 0,209 cP. Já no vapor, era 8533 kg/h com densidade 3,62 kg/m³. A 

geometria em estudo pode ser vista na Figura 2. 

Figura 2 – Geometria do prato com bubble cap industrial 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Foi realizado um refinamento da malha na área de borbulhamento, sendo os 

fluidos as misturas líquida e gasosa água/etanol com modelo de turbulência Shear 

Stress Transport para ambas as fases. 

Na região de entrada de líquido adotou-se a vazão de 5,274 kg/s. Para a 

entrada da fase gasosa, 2,37 kg/s. 

Para as condições de saída, admitiu-se a condição de pressão relativa igual a 

zero para o ar e 4000 kPa para o líquido, referindo-se a coluna de líquido formada 

no downcomer. Nas paredes foi considerada a condição de não deslizamento. 

Para a estabilidade da resolução numérica o prato perfurado, dividiu-o  em 

duas regiões: preenchido com líquido até a altura do vertedouro e a outra com ar. 

6 RESULTADOS 

6.1 Validação do modelo 

O prato perfurado foi dividido em duas regiões: upstream e downstream 

(Figura 3), com medidas em metros. Os sensores utilizados na medição dos campos 

de velocidades estão situados nos pontos marcados a altura de 38 mm acima da 

base do prato. Essa foi a mesma configuração utilizada por Solari e Bell (1986) 

experimentalmente. 

Figura 3 – Regiões upstream e downstream do trabalho experimental de Solari e Bell (1986) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura 4 apresenta os perfis de velocidades da componente radial do vetor 

velocidade do líquido para as regiões de downstream (D) e upstream (U) em função 

da coordenada adimensional x/R (o valor zero representa o centro ou origem do 
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prato e o valor 1 é a parede do prato). A curva obtida por Justi (2012) no upstream 

sofre uma variação grande, não seguindo o perfil de decaimento de Solari e Bell 

(1986). A curva do downstream acompanha qualitativamente os três primeiros 

pontos do Solari e Bell (1986), sendo que no último ocorre uma variação brusca da 

velocidade. Já na simulação deste trabalho, as curvas obtidas estão mais próximas 

dos pontos de Solari e Bell (1986), tendo uma menor oscilação em relação ao 

polinômio de Justi (2012), tendo então um comportamento mais suave. 

Figura 4 – Comparação dos polinômios da componente radial da velocidade obtidos por Solari e Bell, 
Justi e na validação do método 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Para medir quantitativamente a proximidade dos valores obtidos por Solari e 

Bell (1986), foi realizado a análise estatística de regressão. A simulação realizada 

teve um resultado mais próximo aos dados experimentais de Solari e Bell (1986) do 

que os obtidos por Justi (2012), sendo para o upstream 0,95342 e 0,90524 e para o 

downstream 0,97483 e 0,58147, respectivamente. A maior diferença foi no sensor 9. 

A Figura 5 mostra que na base do prato a concentração de líquido é 

praticamente 100 %, e a concentração de líquido diminui à medida que se afasta do 

prato. Fica evidente a zona de mistura (ar/água), formando a camada de espuma. 

Percebe-se também que ocorre uma menor transferência de ar no downcomer, 

indicando uma fração de líquido de 100 %. Além disso, há uma menor zona de 

mistura ar/água descendo ao downcomer, apresentando o assentamento da massa 

de líquido aerada causado pelo vertedouro. Estes dois pontos complementam a 

ideia de que a simulação representou aspectos esperados do comportamento 

hidrodinâmico de um prato. 
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Figura 5 – Campo de frações volumétricas do líquido 

  

Fonte: Elaborado pelos autores. 

6.2 Estudo de um caso real 

A simulação da coluna apresentou inundação na região do downcomer, 

provavelmente devido a uma maior vazão de líquido acima da capacidade de 

escoamento. A Figura 6 apresenta o corte central do prato. 

Figura 6 – Campo de frações volumétricas – vista frontal 

 

 

Na Figura 7 a esquerda é mostrada a vista superior do prato em um corte na 

altura do vertedouro. É possível verificar a não homogeneidade que existe apenas 

vapor no interior das válvulas e regiões de contato líquido-vapor apenas entre as 

válvulas. Verifica-se uma grande região de líquido na entrada e no downcomer, além 

da parede do prato também estar tomada por líquido. Em um corte imediatamente 

acima dos bubble caps (Figura 7 a direita) é possível verificar uma região bem mais 

intensa de contato entre as fases.  
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Figura 7 – Campo de frações volumétricas – vista superior 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O CFD demonstrou ser uma ferramenta promissora no desenvolvimento de 

projetos e otimização de processos, desempenhando papel fundamental para 

entender a complexidade do fluxo no interior de colunas de destilação. Sendo a 

hidrodinâmica um fator determinante na eficiência da coluna. 

A validação realizada foi capaz de prever o comportamento da hidrodinâmica 

de um prato perfurado e obteve-se valores mais próximos dos dados experimentais 

obtidos por Solari e Bell (1986) em relação a dissertação de mestrado de Justi 

(2012). Assim, foi possível observar o comportamento caótico da hidrodinâmica de 

um prato perfurado e representar o comportamento real de uma coluna. 

Confirmando ainda o estudo de caso de uma coluna de destilação de uma indústria 

brasileira, no qual o prato inundou como esperado. 

Com base nos dados apresentados e estudados, pode-se dizer que o método 

utilizado é confiável e é válido para estudos posteriores. 

No entanto, os resultados de CFD não são totalmente realistas, pois, por 

razões econômicas, normalmente são simulados pequenos intervalos de tempo, os 

dados de entrada normalmente são aproximados, o escoamento pode envolver 

fenômenos, como turbulência, radiação ou escoamento multifásico, que ainda não 

são perfeitamente representados pelas teorias científicas atuais, além das limitações 

dos métodos numéricos utilizados. Além disso, os modelos de CFD requerem 

significantes recursos computacionais e longos tempos de simulação, não sendo 

adequados para aplicações em tempo real. 
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