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1. RESUMO  

Com o proposito de auxiliar os professores de operações unitárias, transferência de 

massa e calor a fortalecer o ensino de próximos alunos e fornecer material para 

novas pesquisas na instituição, dimensionamos, projetamos e estamos construindo 

uma coluna de destilação binaria em escala piloto. 

2. INTRODUÇÃO  

Destilação é um processo de separação física que utiliza a diferença no ponto de 

ebulição dos compostos presentes em uma mistura que se deseja separar, tendo 

como agente separador o calor e os internos da coluna.  

A destilação não é apenas o processo de separação mais utilizado pela indústria 

química no mundo, sendo também o processo com o maior consumo energético do 

mundo, tendo em vista que a destilação é uma das operações unitárias mais 

importantes da indústria química é para o engenheiro químico. 

O equipamento de destilação é uma coluna cilíndrica com repartições internas, onde 

cada uma delas representa um estágio. A alimentação é inserida em um estágio 

predeterminado no projeto, a fase liquida da alimentação desce pela coluna através 

dos internos até a base, onde uma parte é vaporizada pelo refervedor e outra sai 

como produto de fundo. O vapor gerado flui pela coluna através dos internos 

atravessando o líquido presente nele, assim ocorre à transferência de calor e massa 

entre as fases, o vapor rico no componente mais volátil sai pelo topo da coluna e 

condensa em um trocador de calor e parte retorna para a coluna como refluxo para 

auxiliar no enriquecimento do vapor. 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo principal dimensionar uma coluna de destilação 

binaria em escala piloto, projetar seus internos e acessórios e construi-la com 

materiais encontrados em ferro velho.  

4. METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de McCabe-Thiele para o calculo de estágios teóricos, com 

base uma alimentação etanol água a 50ºC, pressão atmosférica na concentração de 



8% em massa de etanol, buscando um produto com 89% em massa de etanol 

recuperando 95% do etanol contido na alimentação com uma razão de refluxo de 

80% superior a mínima. 

Para a construção utilizaremos um tubo de inox 304 para construir a coluna, 

condensador, refervedor e um trocador de calor para a alimentação, chapas de aço 

inox 430 para construir os internos, um tubo de aço inox com o diâmetro de 8% a 

área do prato para o downcomer, uma bombona plástica de 50 litros para o tanque 

de alimentação, uma bomba de maquina de lavar louça para alimentar a coluna, 

todos estes materiais foram comprados em um ferro velho da região.  

 

Figura 1. Montagem dos estágios  

Fonte: Figueiredo, 2008 

5. DESENVOLVIMENTO 

O projeto de uma coluna de destilação segue uma ordem de fatores a serem 

calculados, sendo o primeiro número de estágios teóricos, condições de operações 

(fluxo de vapor e líquido), posteriormente determina as partes mecânicas 

(espaçamento entre os pratos, internos e seus detalhes), por ultimo calcula-se o 

diâmetro da coluna. 

O primeiro passo é calcular o parâmetro de fluxo (X). 
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(1) 

L vazão de vapor, G vazão de líquido, ρL e ρG massas específicas de líquido e vapor 



O método de Souders-Brown é o mais utilizado para calcular o diâmetro da coluna, 

que determina a velocidade superficial do vapor através do prato com um 

determinado percentual de inundação. O método de Souders-Brown é corrigido pela 

correlação de fair, que emprega os efeitos da tensão superficial a velocidade (Kister, 

1992). 
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(2) 

Sendo 𝑉𝑛𝑓 velocidade superficial do vapor, Csb  constante de Souders e Brown, 𝜎 

tensão superficial da mistura. 

O próximo passo é corrigir a velocidade superficial do vapor com o fator de 

inundação (FF) 

 𝑉𝑛 = 𝑉𝑛𝑓 ∗ 𝐹𝐹 (3) 

Como 𝑉𝑛 é baseada na área livre para escoamento do vapor, então podemos obter 

com essas a área de seção transversal (AT). 

 
𝑉𝑛 =

𝑊𝐺

0,92𝐴𝑇𝜌𝐺
 

(4) 

𝑊𝐺 vazão volumétrica de vapor. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado para o diâmetro da coluna conferiu com o esperado para uma planta 

piloto, pois utilizamos métodos encontrados na literatura para projetos em grande 

escala. Conseguimos encontrar quase todos os materiais em um ferro velho.  
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