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1. RESUMO 

Foi desenvolvido em escala laboratorial um sistema composto por coluna de recheio, 

condensadores, ventiladores, umidificador e secador de cabelo para destilar uma 

mistura etanol-água. Utilizando um gás inerte de arraste, esse sistema possui como 

vantagem vaporizar a mistura líquida a baixas temperaturas, que possibilita a 

utilização de fontes alternativas, tais como águas quentes residuais ou energia solar. 

A avaliação do desempenho do sistema é feita por meio da determinação 

experimental do HETP e pelo cálculo da demanda térmica. Houve variação do HETP 

com o número de amostras e com a concentração inicial de etanol na alimentação. 

2. INTRODUÇÃO 

O etanol, principalmente a partir dos anos 70, constitui uma alternativa para o 

mercado de combustíveis além de ser usado na fabricação bebidas, vacinas, 

produtos de limpeza e outros. No Brasil, a forma mais comum de produzir etanol é 

pela fermentação do caldo extraído da cana-de-açúcar e sua destilação, entre outras 

operações. O etanol formado na fermentação é purificado por destilação que 

representa mais de 40,0 % do gasto energético em usinas de açúcar e álcool 

(SALLA, FURLANETO, et al., 2009). Ao se utilizar uma fonte alternativa de energia, 

como águas quentes residuais ou coletores de energia solar, é possível obter uma 

redução de energia necessária para destilação, proveniente da queima de bagaço 

de cana, resultando em um excedente a ser destinado à cogeração.  

3. OBJETIVOS 

Propor e testar, em escala laboratorial, uma tecnologia para diminuir a demanda 

energética necessária na destilação da mistura etanol-água utilizando fontes 

alternativas de energia. A destilação, executada em coluna de recheio, utiliza um 

gás inerte de arraste (ar) aquecido por fontes de calor a baixas temperaturas. A 

eficiência será avaliada pela medida experimental da altura equivalente ao prato 

teórico (HETP) e pela demanda térmica na produção de etanol nesta escala. 

4. METODOLOGIA 

O sistema utilizado para testar a tecnologia proposta está representado na Figura 1.  

Um umidificador por ultrassom (Umidificador Ventisol modelo U-03) dispersa a névoa 

de etanol e água em uma corrente de ar quente, produzida por um secador de 

cabelo (Lizz Professional mini 1500), ambos dentro de uma caixa de isopor. A névoa 

composta de etanol e água evapora a baixas temperaturas, quase que 

instantaneamente, na corrente de ar aquecida. O umidificador substitui um 



evaporador solar ou aquecimento por águas residuais quentes, sendo assim uma 

condição apropriada para a aplicação em laboratório. A mistura ternária etanol-água-

ar ascende à coluna de destilação recheada (recheio feito com tela metálica e teflon 

desenvolvido para operar em baixas vazões de líquido) até um condensador parcial, 

responsável pelo refluxo. Um segundo condensador recolhe o produto de topo, 

enquanto que o ar, o qual ainda contém traços de vapor de água e etanol, é 

reciclado para o sistema. O produto de fundo é recolhido na base da coluna. Foram 

utilizados Etanol P.A. 95% (Casa Americana) e água da rede de abastecimento do 

Instituto Mauá de Tecnologia na alimentação sintética do umidificador. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Figura 1 – Esquema de sistema de 

destilação etanol-água utilizado 

Foram realizados quatro ensaios, com 

concentrações de etanol na alimentação de 

10%, 20%, 35% e 40% de etanol. Quatro 

amostras por ensaio foram coletadas no topo, 

fundo e alimentação a cada formação de 10 

mL de produto de topo. A cada amostra, a 

temperatura no fundo foi registrada para 

efeito de cálculo do HETP.  

Os índices de refração das amostras eram 

medidos em duplicada utilizando 

refratômetro. A Equação (1), obtida através 

da interpolação polinomial de valores conhecidos de fração molar de etanol e seus 

respectivos índices de refração, era usada para determinar a fração molar de etanol 

presente na amostra. 

Para o cálculo do HETP, foram utilizadas as Equações (2) a (4), considerando que o 

ar é um gás inerte e não se dissolve na mistura líquida (no equilíbrio de fases, o ar 

está presente somente na fase vapor); a pressão de operação do sistema é baixa 

(temperaturas de saturação são iguais às temperaturas em que a destilação ocorre); 

a fase vapor é uma mistura de gases ideais; as interações químicas entre etanol e 

água não sofrem influência do ar e o condensador maior é um condensador total. O 

modelo de “tambor flash” foi adotado (a coluna não consegue produzir um estágio 

único de equilíbrio). Os parâmetros 𝐴12, 𝐴21 e o termo 𝑃 − 𝑃𝑎𝑟 foram obtidos de uma 



interpolação polinomial de dados de Gmehling e Onken (1977). A pressão de vapor 

do etanol foi determinada pela equação de Antoine. O índice “D” se refere ao topo 

da coluna e o “B” ao fundo. Posteriormente, a demanda térmica será calculada pela 

realização de um balanço de energia do sistema. 

𝐼𝑅 = −0,1369𝑥𝐸𝑇
′ 4

+ 0,3736𝑥𝐸𝑇
′ 3

− 0,3848𝑥𝐸𝑇
′ 2

+ 0,1782𝑥𝐸𝑇
′ + 1,3331 (1) 

𝐻𝐸𝑇𝑃 =
𝑍

𝑦𝐷
′

𝑦𝐵
′∗

 
(2) 𝑦𝐵

′∗ =
𝛾𝐵 ∙ 𝑃𝐵

𝑠𝑎𝑡 ∙ 𝑥𝐵
′

𝑃 − 𝑃𝑎𝑟
 (3) 

ln 𝛾𝐵 =
𝐴12

[1 +
𝐴12 ∙ 𝑥𝐵

′

𝐴21 ∙ (1 − 𝑥𝐵
′ )

]
2 

(4) 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Na Figura 2 foram apresentados os valores de HETP obtidos em função da 

concentração inicial de etanol na alimentação e do número da amostra retirada. Há 

uma tendência de aumento no HETP com a diminuição da concentração inicial e 

com o aumento do número da amostra retirada. Assim como notado em SPOTAR, 

RAHMAN, et al (2014) houve variação da concentração molar na alimentação com o 

tempo. 

Figura 2 – HETP em função do número da amostra e concentração inicial de etanol 
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