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RESUMO 

 Este trabalho teve como objetivo apresentar os diversos métodos de solução para 

dimensionamento das colunas de destilação multicomponentes, onde a alimentação da torre é 

composta por mais de dois elementos, e assim discutir as vantagens e desvantagens de cada 

método apresentado, bem como suas limitações. Foram apresentados dois problemas e suas 

respectivas soluções. Para o primeiro problema proposto foram utilizados como recursos os 

métodos aproximados para destilação de mistura multicomponente, além de uma adaptação 

simplificada da solução rigorosa e mais complexa, que propõe solucionar as chamadas 

equações MESH (balanço de material, relações de equilíbrio, relações de soma e balanços de 

energia) prato a prato da coluna de destilação. Foi então implementado, com o propósito de 

resolver essas equações MESH, um algoritmo de resolução em linguagem FORTRAN. O 

segundo problema propõe um enunciado diferente, em que as equações MESH são resolvidas 

através da aplicação de um algoritmo em Scilab. 

Palavras-chave: Métodos Short-cut, Métodos aproximados,Destilação multicomponente, 

Método computacional, Equações MESH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 The objective of this work was to present the different methods of solution for 

dimensioning multicomponent distillation columns, where the tower feed is composed of 

more than two elements, thus discussing the advantages and disadvantages of each presented 

method, as well as its limitations. Two problems and their respective solutions were 

presented. For the first proposed problem, the approximate methods for multicomponent 

mixture distillation were used as resources, as well as a simplified adaptation of the rigorous 

and more complex resolution, which proposes solving the so-called MESH equations 

(material balance, equilibrium ratios, sum ratios and energy swings) estage by estage of the 

distillation column. It was then implemented with the purpose of solving these MESH 

equations a resolution algorithm in FORTRAN language. The second problem proposes a 

different statement, in which the MESH equations are solved through the application of the 

algorithm in Scilab. 

Keywords: Short-cut methods, Approximate methods, Multicomponent distillation, 

computational method, MESH equations. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

Destilação é a mais importante tecnologia de separação industrial. Além disso, é 

particularmente adequada para separações de alta pureza, sendo amplamente aplicada na 

indústria química e petroquímica, já que qualquer grau de separação pode ser obtido com um 

consumo fixo de energia, ao se aumentar o número de estágios de equilíbrio. 

Quando um líquido que contém dois ou mais constituintes é aquecido até seu ponto de 

ebulição, as composições de líquido e vapor serão provavelmente diferentes. É esta diferença 

na composição das fases em equilíbrio que constitui a base do processo de destilação e, por 

este pretexto, é necessário conhecer os diagramas de equilíbrios líquido/vapor para a 

modelagem e simulação do problema de destilação. 

O processo de destilação pode ser realizado em diferentes tipos de colunas e é 

conveniente considerá-los em função do projeto das suas partes internas. Nas colunas de 

pratos a operação realiza-se por etapas, enquanto que em colunas de recheio o processo de 

transferência de massa é contínuo. As colunas de pratos constituem a categoria mais 

importante e com maior aplicabilidade industrial e as suas peculiaridades e qualidade de 

funcionamento torna-as particularmente indicadas para grandes unidades. 

Existem diferentes métodos para se efetuar um dimensionamento de uma torre de 

destilação. Em todos os casos é necessária prioritariamente a análise da corrente de 

alimentação e o grau de separação a ser obtido para então empregar o método adequado de 

solução. 

A simulação de processos é uma importante ferramenta para projeto e análise de 

sistemas de destilação. Existem diversos métodos para projeto de torres baseados em 

procedimentos aproximados e regras simplificadas, como Hengstebeck e Correlação de 

Gilliland. Métodos para modelagem de torres de destilação geralmente são baseados em 

sistemas de equações, como o MESH (Mass, Equilibrium, Summations and Enthalpy). Para 

aplicação desses métodos, ferramentas computacionais de programação, como C++, Python e 

Scilab podem ser utilizadas. Logo, para simulação é necessário o conhecimento das 

ferramentas envolvidas assim como dos métodos numéricos aplicados para solucionar o 

sistema de equações resultante. 
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1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo elaborar um estudo teórico sobre métodos de 

dimensionamento de colunas de destilação para separação de misturas multicomponente, e 

seus resultados. Para se realizar a análise dos métodos foram propostos dois casos de estudo 

diferentes, mas em ambos a corrente de alimentação era composta por uma mistura de 

hidrocarbonetos.  

Para a solução do primeiro caso foram utilizadas diferentes metodologias, sendo 

aplicados três métodos de solução aproximada, e um método de análise prato a prato que 

propõe a solução das equações MESH (Mass, Equilibrium, Summations and Enthalpy). O 

último método mencionado é aplicado computacionalmente em linguagem FORTRAN. 

Os métodos aproximados estudados foram: 

 Método de Hengstebeck 

 Método de Erbar-Maddox 

 Método de Gilliland 

Para cada método aproximado analisado serão observadas diferenças evidentes de 

aproximações e simplificações efetuadas. Hengstebeck, por exemplo, considera a mistura 

multicomponente como pseudobinária, e ambos os métodos de Erbar-Maddox e Gilliland 

propõem correlações gráficas, porém são correlações que apresentam suas diferenças. 

No segundo caso foi apresentado um sistema consideravelmente mais complexo, 

possuindo duas alimentações e uma corrente de saída lateral da coluna, sendo aplicada para o 

método a resolução das equações MESH através do software Scilab. 

 

1.3 ESTRUTURA 

 Além do conteúdo já apresentado nesta introdução, este trabalho será realizado como 

descrito a seguir:  

 Capítulo 2: Apresenta uma revisão sobre colunas de destilação, desde a sua 

contextualização histórica, conceitos aplicados ao processo, e os métodos de 

dimensionamento. 

 Capítulo 3: Demonstra o procedimento de resolução de cada método,detalhando suas 

equações e proposições. 

 Capitulo 4: Os dois estudos de caso para a aplicação dos métodos discutidos no 

capitulo anterior,o primeiro sendo resolvido pelos métodos aproximados e o segundo 
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pelo algoritmo em Scilab. 

 Capítulo 5: Apresenta a conclusão do trabalho assim como sugestões para a 

continuidade e aplicação em trabalhos futuros. 

 Capitulo 6: Contém as referências bibliográficas utilizadas para a formulação do 

trabalho.  

 

  



13 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, é realizada uma revisão bibliográfica em torno do tema, partindo desde 

o contexto histórico, até a evolução dos processos de destilação, tipos de torres, suas 

aplicações e alguns métodos de dimensionamentos de colunas de separação para se efetuar a 

separação de misturas multicomponentes.  

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

A destilação é uma operação unitária antiga, e é difícil afirmar com exatidão quais das 

primeiras civilizações foram as criadoras do processo, podendo ter sido os persas para a 

produção de água de rosas, óleo de rosas e outros perfumes, ou pelos egípcios, para a 

destilação de óleos essenciais de ervas (GORAK; SORENSEN, 2014).  

É possível também que os processos de separação de líquidos tenham se originado no 

século II, no Egito, e suas aplicações iniciais empregavam equipamentos de vaporização e 

condensação rústicos, frequentemente para concentrar o teor alcoólico das bebidas na época 

(RASOVSKY, 1973). 

A primeira coluna de destilação vertical contínua foi desenvolvida por Cellier-

Blumenthal, na França, em 1813. Durante os primeiros 25 anos do século 20, as aplicações 

envolvendo destilação se expandiram tornando-se a principal técnica de separação na 

indústria química, principalmente quando foi descoberta sua eficiência na separação do óleo 

bruto em diversos componentes. A partir de então, sua aplicação se ampliou para a maioria 

dos processos químicos (KISTER, 1992). Nas Figuras 2.1 e 2.2 pode se observar a evolução 

da coluna de destilação. 
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Figura 2.1 – Primeira coluna de Destilação contínua (1813) – Planta de destilação de Amônia 

(1875)  

Fonte: GORAK; SORENSEN (2014) 

 

Figura 2.2–Coluna Fracionadora atual 

Fonte:COKER (2010) 
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2.2 TIPOS DE TORRES OU COLUNAS 

Atualmente as torres de destilação podem apresentar diferentes arranjos internos, 

denominados internos de torres. São considerados assim, todos os dispositivos acoplados no 

interior das torres de separação que são responsáveis pelo adequado funcionamento das mesmas. 

A variedade de dispositivos é bem grande, e os principais tipos são os internos de pratos e os de 

recheios (CALDAS; LACERDA; VELOSO, 2007).  Em seguida na Figura 2.3 são representados 

os tipos de torres. Nos próximos itens será explicado o seu funcionamento. 

 

 

Figura 2.3–Tipos de torres 

Fonte: CALDAS; LACERDA; VELOSO (2007) 

 

2.2.1 TORRE DE PRATOS 

As torres de pratos podem ser separadas em dois grupos: pratos com e sem 

downcomers. Downcomer é uma chapa próxima à parede da torre que leva o líquido de um 

prato superior ao inferior(CALDAS; LACERDA; VELOSO, 2007). Conforme indicado de 

maneira simplificada na Figura 2.3. 

Os pratos sem downcomer contêm furos por onde passam o vapor e o líquido em 

contracorrente. Em uma operação normal, existe certa quantidade de líquido retido em cada 

prato (holdup
1
) ao mesmo tempo em que vapores ascendentes passam por cada estágio (prato) 

e entram em contato com o líquido através das bolhas ou gotas, onde ocorre transferência de 

massa. O líquido descendente escoa para o prato seguinte abaixo dele, e assim sucessivamente 

                                                 
1
Hold up: é a diferença entre a retenção total do líquido e o líquido que se encontra empoçada no leito. 

Representa basicamente a retenção operacional, que é o líquido que está percorrendo através da torre. 
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até o final da coluna. O nível de líquido é mantido por vertedores (CALDAS; LACERDA; 

VELOSO, 2007).  

 

2.2.2 TORRE DE RECHEIO 

Nas torres com recheio a alimentação da fase líquida ocorre no topo. O gás ascendente 

está em contra corrente com o filme líquido formado nos recheios, e assim possibilita a 

transferência de massa entre as fases (CALDAS; LACERDA; VELOSO, 2007).  

Os tipos de recheios usados são: recheios randômicos e recheios estruturados. Esse 

tipo de torre não é objeto de estudo deste trabalho, porém vale ressaltar a sua importância, já 

que nas refinarias as seções de pratos vêm sendo substituídas pela de recheios pelas vantagens 

que traz, como a grande superfície de contato entre as fases que proporciona dessa forma um 

alto rendimento, o baixo custo e a redução na queda de pressão (CALDAS; LACERDA; 

VELOSO, 2007).  

 

2.3 EQUILÍBRIO LÍQUIDO-VAPOR (ELV) 

Antes de se abordar o processo da destilação é preciso discutir a natureza do equilíbrio 

entre as fases vapor e líquido, que na prática industrial são as fases coexistentes mais comuns. 

Ao aplicar a termodinâmica para a predição do equilíbrio líquido-vapor nos estágios de 

destilação, é possível encontrar por meio de cálculos apropriados, as temperaturas, pressões e 

composições das fases. Isso é possível por meio da resolução de modelos para predição do 

comportamento do equilíbrio em questão (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007).  

O modelo mais simples para a representação do ELV é a Lei de Raoult, que para 

efeitos de simplificação dos cálculos propõe que a fase vapor comporte-se como uma mistura 

de gases ideais e que a fase líquida como uma solução ideal. Resultados realísticos somente 

serão obtidos, neste caso, para sistemas de separação que operem com pressões baixas a 

moderadas, e constituídos por substâncias químicas de tamanhos semelhantes e de mesma 

natureza química. 

Seguindo o desenvolvimento proposto por SMITH et al. (2007), o equilíbrio entre as 

fases líquido e vapor  implica que ambas estejam à mesma temperatura e  à mesma pressão e, 

além disso, a fugacidade de cada espécie deve ser a mesma em cada uma dessas fases.A 

expressão matemática resultante da aplicação das hipóteses simplificadoras já mencionadas é 
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então dada por: 

𝑦𝑖𝑃 = 𝑥𝑖𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡  (𝑖 = 1,2… , 𝑛)                                        (2.1) 

 Em que yi e xi representam as frações molares do componente i nas fases vapor e 

líquido, respectivamente; Pi
sat 

é a pressão de vapor da espécie i pura na temperatura do 

sistema, e P é a pressão do sistema. O produto da fração de vapor pela pressão do sistema é 

conhecido como pressão parcial da espécie i, e é conhecida como a lei de Dalton para mistura 

de gases ideal (KISTER, 1992). A soma das frações molares das espécies, tanto na fase 

líquida quanta na fase vapor, é igual a 1,0. 

 

A Figura 2.4 apresenta um exemplo de diagrama pressão vs. composição (Pxy) a uma 

dada temperatura para um sistema binário descrito pela Lei de Raoult. 

 

Figura 2.4 – Diagrama Pxy para acetonitrila (1) e nitrometano (2), conforme previsto pela Lei 

de Raoult. 

Fonte: SMITH; VAN NESS; ABBOTT (2007) 

Para obter uma predição ainda mais realista do comportamento de equilíbrio, a Lei 

de Raoult modificada, também usada para pressões baixas, leva em conta os desvios de 

idealidade de soluções na fase líquida. A alteração na Lei de Raoult original é a introdução 

de um coeficiente de atividade da espécie i, que é função da temperatura e da composição 

da fase líquida (COKER, 2010). A Equação da Lei de Raoult modificada é apresentada 

através de: 
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𝑦𝑖𝑃 = 𝑥𝑖𝛾𝑖𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡  (𝑖 = 1,2… , 𝑛)                                          (2.2) 

 Em que 𝛾𝑖  representa o coeficiente de atividade da substância i, definido como a razão 

entre a fugacidade da substância na mistura e sua fugacidade em um estado-padrão 

convenientemente escolhido (SMITH et al., 2007). Para sistemas em equilíbrio a pressões 

moderadas ou elevadas, a hipótese de comportamento ideal para a mistura de gases não é 

satisfatória, sendo necessário efetuar uma correção dada pelo pelo coeficiente de fugacidade 

da espécie na fase vapor (COKER, 2010). A relação de equilíbrio então fica expressa por: 

𝜑𝑖𝑦𝑖𝑃 = 𝑥𝑖𝛾𝑖𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡  𝑖 = 1,2 … , 𝑛                                       (2.3) 

em que𝜑𝑖representa o coeficiente de fugacidade da espécie i na fase vapor. 

É prático e vantajoso analisar a fugacidade de uma espécie ao invés de seu potencial 

químico, pois a função da fugacidade é mais bem comportada(MORAN; SHAPIRO, 2006). O 

coeficiente de fugacidade é adimensional e em função da fugacidade do componente i, 

expresso por: 

𝜑𝑖 = 𝑓𝑖 𝑃                                                                (2.4) 

 Como último caso de modelo para estudar o comportamento de equilíbrio entre fases 

líquido e vapor, se encontra a lei de Henry. Essa lei enuncia que se a temperatura crítica de 

uma espécie for inferior à temperatura do sistema estudado, não é possível aplicar as leis de 

Raoult e Raoult modificada, pois não existe um valor definido para a variável 𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡 . Para esse 

problema, a Lei de Henry propõe valores tabelados, denominados constantes de Henry, que 

substituem o valor de 𝑃𝑖
𝑠𝑎𝑡 t

na lei de Raoult. (SMITH; VAN NESS; ABBOT, 2007). 

Um fator importante também para estudar o equilíbrio entre vapor e líquido de sistema 

ideal é o fator 𝐾𝑖 , ou volatilidade da espécie i, dado pela razão: 

𝐾𝑖 = 𝑦𝑖 𝑥𝑖                                                            (2.5) 

ou seja, 𝐾𝑖  expressa a tendência de uma espécie para estar na fase vapor. Se 𝐾𝑖  for menor do 

que 1, então a espécie i tem uma maior concentração na fase líquida, e é considerada um 

constituinte “pesado”.  Caso contrário, se for maior que 1, a concentração é maior na fase 

vapor, e é considerada uma espécie “leve”. É um valor que depende da pressão, da 

temperatura e da composição do sistema (KISTER, 1992). 

Dentre os vários tipos de aplicações do ELV a processos de separação, destacam-se os 

cálculos de ponto de bolha e de orvalho. De uma maneira bastante simplificada, pode-se dizer 

que um ponto de bolha corresponde à temperatura ou pressão em que uma mistura atinge o 
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estado de líquido saturado, enquanto que um ponto de orvalho corresponde à temperatura ou 

pressão em que uma mistura atinge o estado de vapor saturado. Essas duas condições limite 

são fundamentais para projetos de equipamentos de separação, como por exemplo as colunas 

de destilação. Para cálculos no ponto de bolha, onde as frações molares dos líquidos são 

conhecidas, é preciso resolver o conjunto de valores de 𝐾 que satisfazem a equação:  

 𝐾𝑖𝑥𝑖 = 1𝑛
𝑖                                                     (2.6) 

Para cálculos de ponto de orvalho, como se conhece os valores de yi, a equação com os 

valores de 𝐾passa a ser definida por:   

 𝑦𝑖 𝐾𝑖 = 1𝑛
𝑖                                                     (2.7) 

Os valores de 𝐾 podem ser correlacionados como função de 𝑇 e 𝑃, como por exemplo, 

o ábaco de DePriester (SMITH; VAN NESS; ABBOT, 2007), mostrado na Figura 

3.1apresentada no Capítulo 3. 

 

2.4 PROCESSOS DE DESTILAÇÃO 

 A separação de uma mistura em componentes puros não é um processo espontâneo, 

sendo necessária a adição de energia térmica. O objetivo geral de um processo de destilação é 

a separação de compostos em uma mistura. Essa separação física pode gerar dois ou mais 

produtos com diferentes pontos de ebulição. Quando uma mistura líquida de dois materiais é 

aquecida, o vapor que deixa esse estágio terá uma concentração maior do material mais volátil 

do que o líquido do qual foi separado (HOLLAND, 1997). 

 O processo de destilação pode ser aplicado para uma mistura de dois ou mais 

componentes. Se a mistura for composta por três ou mais componentes pode ser necessária a 

utilização de torres em sequência já que em uma única operação é impossível obter cada 

componente separadamente (COKER, 2010). 

 A Figura 2.5 a seguir apresenta uma coluna de destilação típica, contendo uma única 

alimentação, um condensador e um refervedor, que são descritos na seção seguinte. 
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Figura 2.5 – Esquematização de uma coluna de destilação 

 

2.4.1 CONDENSADORES E REFERVEDORES 

Uma torre de destilação com uma única alimentação pode ser dividida em duas partes: 

a seção de esgotamento e a seção de retificação, parte abaixo e acima da alimentação 

respectivamente (KISS, 2013), como indicado na Figura 2.5. 

Na seção de retificação, os componentes mais voláteis têm sua concentração 

aumentada na corrente de vapor à medida que ascendem na coluna. No topo a corrente de 

vapor destilada é resfriada por um condensador com o objetivo de gerar uma corrente líquida 

que será usado como reciclo (também chamado de refluxo); cabe observar que mesmo para 

uma coluna de dimensão infinita, isto é, com infinitos estágios de separação, é necessário 

utilizar um valor de refluxo (neste caso refluxo mínimo), sem o qual a separação entre as 

especificações de composição de topo e de fundo desejadas não é possível. Esse refluxo então 

é reinserido na torre para condensar os componentes menos voláteis da corrente vapor 

(KISTER, 1992); na seção de esgotamento os componentes menos voláteis são concentrados 

em uma corrente líquida, à medida que se deslocam para o fundo da coluna. Em seu último 

estágio, a corrente líquida que deixa a torre é aquecida até ser parcialmente vaporizada 

gerando um vapor a ser reciclado e readmitido na torre (refervedor), e que ao passar pela 

corrente líquida troca calor com os componentes mais voláteis do líquido descendente, 

fazendo assim a transferência de massa entre as fases (KISTER, 1992). 
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seção de retificação 

seção de esgotamento 



21 

 

 

 

2.5 DIMENSIONAMENTO DE TORRES 

Para se separar uma mistura através de uma destilação é necessária aespecificação de 

algumas variáveis, como por exemplo: a escolha entre uma coluna de pratos ou recheio;o 

desenho da coluna e seus equipamentos auxiliares (tipo de condensador, tipo de refervedor, 

necessidade de pré-aquecimento da alimentação, entre outros); e a caracterização do sistema 

(COKER, 2010). 

Segundo COKER (2010, p.87) “quando se deseja dimensionar uma coluna de pratos 

seu requisito básico é calcular o número de pratos ou bandejas requeridos para se obter o grau 

de separação desejado dos componentes presentes na alimentação”. Para isso sugere-se 

utilizar métodos aproximados ou rigorosos. 

Nesse contexto, é muito mais complexo se obter o número de estágios teóricos e a 

razão de refluxo em razão de uma mistura multicomponente quando comparada a uma mistura 

binária. Em uma mistura multicomponente,fixar a composição de uma espécie não determina 

uma única composição para os demais, nem uma temperatura de equilíbrio como ocorre nos 

sistemas binários, além de também não ser possível especificar de maneira independente as 

composições de topo e fundo da coluna. A separação entre os produtos de topo e fundo deve 

ser especificada a partir da definição de componentes chaves (SINNOTT, 1994).  

Antes de se determinar o número de estágios teóricos (N) para uma torre de destilação, 

será necessário dividir a mistura multicomponente em dois grupos, com base em suas 

volatilidades relativas: compostos leves e compostos pesados. Cada grupo possui um 

composto denominado de chave, e sua escolha requer cuidados, pois os componentes devem 

ser ordenados com base nos valores de suas volatilidades. Para efeitos de caracterização da 

mistura, considera-se que todos os compostos com volatilidade superior àquela do composto 

chave-leve devem ser retirados da coluna apenas pelo seu topo. Tais componentes são 

designados de não-chaves leves. De modo similar, todos os componentes com volatilidade 

superior àquela da chave-pesado devem ser retirados apenas pelo fundo da coluna e são 

denominados de não-chaves pesados. Para os componentes chaves, será necessário especificar 

a quantidade máxima aceitável no topo e no fundo (SINNOTT, 1994).   

Assim, num primeiro estágio de projetos de unidades de separação de 

multicomponentes é necessário aplicar os métodos de resolução, que podem ser aproximados, 

também designados métodos “short-cut”, ou rigorosos. Os métodos aproximados ainda são 

amplamente utilizados devido ao tempo de execução, que é cerca de 10 vezes inferior ao dos 

métodos rigorosos,e também devido ao fato de poderem ser utilizados sem a necessidade de 
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auxílio computacional. O resultado obtido com os métodos aproximados pode ser utilizado 

como estimativa inicial na resolução por um método rigoroso, proporcionando considerável 

economia do tempo computacional gasto,uma vez que já se tem a indicação das condições 

ótimas de operação (SMITH, 1963). 

A seguir serão demonstrados alguns métodos de solução para destilação 

multicomponente. 

 

2.5.1 MÉTODO DE HENGSTEBECK 

O método de Hengstebeck (SINNOTT, 1994)é um método simplificado de cálculo 

prato a prato, para que seja viável calcular o número de estágios necessários para separação. O 

método considera que a volatilidade relativa dos componentes-chave não é alterada 

significativamente pela presença dos demais componentes. Esta simplificação é utilizada 

quando as quantidades de componentes não-chave são pequenas ou quando o comportamento 

da mistura é próximo ao de uma solução ideal. 

2.5.2 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Dois métodos tipicamente usados para estimar o número de estágios teóricos 

necessários para a destilação de misturas multicomponentes são os publicados por Gilliland, e 

por Erbar-Maddox (SINNOTT, 1994). 

Ambos relacionam o número mínimo de estágios teóricos (𝑁) necessário para a 

separação com o número mínimo de estágios (𝑁𝑚 ), e com a vazão de refluxo mínima (𝑅𝑚 ) e 

são obtidos respectivamente através da equação de Fenske e Underwood (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011). 

Os métodos empíricos apresentam limitações, entre elas o fato de não ser possível 

determinar a localização do estágio de alimentação, porém uma estimativa pode ser realizada 

usando a equação de Kirkbride (SINNOTT, 1994). A equação seguinte caracteriza a 

localização da alimentação: 

𝑙𝑜𝑔  
𝑁𝑟

𝑁𝑠
 = 0,206 𝑙𝑜𝑔   

𝐵

𝐷
  

𝑥𝐹 ,𝐻𝐾

𝑥𝐹 ,𝐿𝐾
  

𝑥𝐵 ,𝐿𝐾

𝑥𝐷 ,𝐻𝐾
                                 (2.8) 

 Em que 𝑁𝑟  e 𝑁𝑠  são os números de estágios acima e abaixo da alimentação 

respectivamente, B é a vazão molar no produto de fundo, 𝐷 é a vazão molar de produto 

retirado no topo, 𝑥𝐹,𝐻𝐾  é a fração molar de chave pesado na corrente de alimentação, 𝑥𝐹,𝐿𝐾  é a 

fração molar de chave leve na corrente de alimentação, 𝑥𝐵 ,𝐿𝐾 é a fração molar de chave leve 
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no fundo e 𝑥𝐷,𝐻𝐾  é a fração molar de chave pesado no topo. 

Uma coluna de destilação pode operar com razão de refluxo infinita. Para isso, é 

preciso interromper a alimentação da coluna, assim como as saídas de produto (destilado e 

resíduo) de uma coluna que opera nas condições estacionárias. Dessa forma, a coluna será 

capaz de separar uma mistura com as especificações exigidas, com o menor número possível 

de estágios. Esse é o conceito de 𝑁𝑚  (SMITH, 1963). 

O refluxo mínimo, como já mencionado, é também uma condição limite de operação 

de uma coluna. Caso o refluxo de uma coluna seja inferior ao valor do refluxo mínimo, a 

separação só seria obtida com um número infinito de estágios (SMITH, 1963). 

 

2.5.2.1 MÉTODO DE ERBAR-MADDOX 

É um método gráfico com o eixo das abscissas expresso pela razão entre o número 

mínimo de estágios e o número de estágios teóricos (𝑁𝑚 /𝑁), enquanto as ordenadas contêm 

[R/(R+1)], e as curvas do gráfico por [𝑅𝑚 /(𝑅𝑚 +1)]. Com os valores de 𝑁𝑚  e 𝑅𝑚  obtidos das 

equações de Fenske e Underwood, e o valor de R escolhido para o projeto, obtém-se um ponto 

no gráfico, e consequentemente o valor do número de estágios teóricos necessários na coluna 

de destilação para alcançar a separação desejada. A Figura 2.6 exemplifica e ajuda a 

compreender melhor o método (COKER, 2010). 
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Figura 2.6 – Gráfico que representa a correlação de Erbar-Maddox 

Fonte: COKER (2010) 

 

  As curvas apresentadas na correlação de Erbar-Maddox foram descritas com uma 

expressão polinomial (BRANAN apud COKER, 2010) dada por: 

𝑦 = 𝐴 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥2 + 𝐷𝑥3 + 𝐸𝑥4 + 𝐹𝑥5                                  (2.9) 

em que A, B, C, D, E e F são parâmetros ajustáveis , e as variáveis x e y são dadas por 

x = Nm / N                                                   (2.10) 

y = R / (R+1)                                                 (2.11) 

z = Rm / (Rm +1)                                            (2.12) 
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Os valores para as constantes podem ser observados na Figura 2.7:  

 

Figura 2.7– Constantes para a correlação de Erbar-Maddox 

Fonte: COKER (2010) 

 

2.5.2.2MÉTODO DE GILLILAND 

 Encontrar o número mínimo de estágios e o refluxo mínimo define condições limites 

de operação para a coluna de destilação, porém tem pouca utilidade prática, a não ser quando 

essas quantidades possam ser relacionadas à razão de refluxo externo e ao número de estágios 

teóricos (SMITH, 1963). 

 Gilliland relaciona os valores ao número de estágios reais (N) e à razão de refluxo real 

(R) necessária para obter a separação desejada para o processo. A correlação é demonstrada 

na figura 2.7 onde um gráfico (N – Nm)/(N + 1) versus (R – Rm)/(R + 1) é construído de tal 

maneira que o eixo das ordenadas e abscissas tenham um valor máximo igual a 1 (SEADER; 

HENLEY; ROPER, 2011). 

 O valor de Nm e Rm usados na correlação é obtido através da equação de Fenske e da 

Equação de Underwood respectivamente. 

 Gilliland aponta que o erro de alguns décimos do número teórico de estágios ou um 

leve erro no posicionamento da alimentação ideal são as causas desse desvio e alerta que a 

correlação não deve ser usada para substâncias que possuam volatilidades fora do comum 

(SMITH, 1963). Na Figura 2.8 pode-se observar o gráfico da correlação de Gilliland:  
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Figura 2.8–Correlação de Gilliland 

Fonte: SEADER; HENLEY; ROPER (2011) 

 

2.6 MÉTODOS DE SOLUÇÕES RIGOROSAS PARA MISTURAS 

MULTICOMPONENTES 

Todos os métodos de solução rigorosos seguem os seguintes passos básicos 

(SMITH, 1963): 

 Especificar variáveis essenciais para a solução do problema. 

 Selecionar os valores para as variáveis de iteração como, por exemplo, temperatura, 

composições de liquido e vapor nos diferentes estágios da coluna. 

 Procedimento de cálculo para a solução das equações de cada estágio. 

 Escolha de novos valores para as variáveis iterativas tendo em vista que em casa o 

estágio de alguns valores são alterados. 

 Testar a convergência do problema, ou seja, verificar se a solução é satisfatória.  

 

2.6.1MÉTODO DE ESTÁGIO A ESTÁGIO 

Para aplicar o método estágio a estágio, é necessário especificar as seguintes variáveis 
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no início do problema: pressão de operação da coluna, razão de refluxo, estado térmico e 

composição da alimentação e a distribuição dos componentes chaves no produto de topo e de 

fundo. Além disso, as composições de topo e de fundo também devem ser especificadas. Com 

isso, se obtém os valores de outras variáveis: temperatura de cada estágio, variáveis de 

balanço material e de energia.  

O procedimento comum é iniciar os cálculos a partir do Topo e do Fundo da coluna 

sucessivamente até chegar ao estágio de alimentação. As estimativas iniciais da distribuição 

dos componentes nos produtos são revisadas e os cálculos são repetidos até que os produtos 

de topo e de fundo possam levar ao resultado esperado (de acordo com as equações MESH 

que serão mostradas no Capítulo 3) na alimentação, e resultando também na localização do 

estágio de alimentação (COKER, 2010). 

 

2.7TRABALHOS SOBRE DE TORRES DE DESTILAÇÃO 

 Recentemente diversos trabalhos envolvendo modelagem e simulação de projetos de 

torres de destilação têm sido realizados. Em Jobson (1997),a sequência de separação ideal 

para uma mistura ideal de cinco componentes foi investigada de modo a avaliar os custos a 

partir de simulação rigorosa e da variável capacidade com o auxílio dos métodos 

aproximados: Fenske, Underwood e Gilliland.  

Gadalla et al (2003) descreveu que os modelos aproximados são bem estabelecidos 

como bases para o design de colunas de destilação e possuem ampla aplicação, contudo 

nenhum dos modelos aproximados são direcionados à aplicação em colunas retrofit
2
. Os 

modelos aproximados são rapidamente resolvidos, não apresentam problemas de 

convergência e são mais robustos que os métodos rigorosos. Entretanto seria vantajoso que os 

modelos aproximados pudessem avaliar projetos de retrofit para melhorar o desempenho dos 

sistemas de destilação já existentes ainda podendo ser combinados com modelos de 

integração energética nos sistemas de destilação. Neste trabalho foram apresentados modelos 

aproximados para colunas retrofit, baseados primeiramente no método modificado de 

Underwood, nas correlações de Gilliland e Kirkbride, na equação de Fenske e nos balanços 

materiais sendo apresentados resultados comparativos com a solução dos modelos rigorosos 

para validar o modelo. 

Caballero e Grossmann (2004) apresentaram uma nova abordagem de otimização para 

                                                 
2
Termo utilizado para designar o processo de modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado 

ou fora de norma. 
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o projeto de sequências de destilação de misturas azeotrópicas. A abordagem considera 

alternativas para as seqüências convencionais onde a coluna de destilação final possui um 

condensador e um reboiler, para sequências de destilação totalmente acopladas termicamente 

passando por todas as combinações intermediárias possíveis. Para isso, um procedimento de 

duas etapas é proposto. Primeiramente, uma sequência de tarefas é selecionada e, em um 

segundo momento, a melhor configuração de colunas reais é extraída dentre todas as 

configurações termodinamicamente equivalentes. O modelo utiliza as aproximações de 

Fenske-Underwood-Gilliland e é formulado como um problema generalizado de programação 

disjuntiva. O modelo se provou confiável, uma vez que simulações geradas no HYSYS e 

demonstraram sua concordância com os modelos aproximados. 

Alfadala et al(2005)pesquisaram sobre unidades típicas de fracionamento, constituídas 

de três colunas de destilação uma de-etenizadora, uma depropenizadora e uma 

debutanizadora, sendo neste estudo realizado uma abordagem hierárquica onde são 

apresentados níveis crescentes de complexidade do modelo com vários estágios térmicos 

definidos e implementados.Para estimar a coluna foram utilizados os dados resultantes da 

aplicação dos métodos aproximados de Fenske-Underwood-Gilliland e então seus valores 

aplicados no método rigoroso de desenho de coluna fracionadora pelo método RADFRAC, 

disponível no Aspen Plus.  O CFCC (Column Grand Composite Curve) para cada coluna foi 

gerado para dar um melhor discernimento da operação e guiar o processo de otimização.  

 Monroy-Loperana e Vacahern (2012) constataram que os projetos de colunas de 

destilação requerem o cálculo no refluxo mínimo e que para misturas ideais a equação de 

Underwood pode ser aplicada. Quando componentes diferentes do chave-leve e do chave-

pesado são considerados na separação, é essencial o conhecimento da aplicação das equações 

de Underwood. Entretanto a forma descontínua da equação torna o procedimento de cálculo 

mais complexo.  Umas das principais características desta abordagem desenvolvida pelos 

autores é que não é necessário um chute inicial para achar as raízes da equação de 

Underwood, podendo então ser usado para um cálculo rotineiro da razão de refluxo mínima. 

 Worms et al (2017) descreveram um novo modelo não ideal para design de torres de 

destilação através de métodos aproximados incluindo representações gráficas, baseando-se na 

operação realizada por Castillo et al. (1998). O trabalho possui dois objetivos: o primeiro é 

determinar se uma separação específica respeita o balanço de massa e a viabilidade 

termodinâmica; e o segundo é encontrar a razão mínima de refluxo e um desenho preliminar 

da coluna. Foram investigadas as seguintes misturas: mistura ideal de etanol, n-propanol e n-
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butanol; a mistura não ideal de acetona, água e ácido acético; e a mistura azeotrópica de 

acetona, isopropanol e água. Os designs obtidos por esse novo método levaram a uma pureza 

e taxa de recuperação próximas das especificações, o que algumas vezes se mostra impossível 

por métodos convencionais.  
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

  

 Neste capítulo, são apresentados os procedimentos de solução para dimensionamento 

de torres de destilação para a separação de misturas multicomponentes. A análise é iniciada 

pelos métodos aproximados,primeiramente pelo método de Hengstebecke em seguida os 

métodos propostos por Erbar-Maddox e Gilliland.Ambas as correlações são obtidas por 

métodos gráficos, porém o método de Gilliland apresenta uma equação desenvolvida por 

Eduljee (1975) que se apresenta como uma alternativa viável à correlação gráfica. Com esses 

métodos, é calculado o número de estágios teóricos necessários para efetuar a separação 

desejada. Nesta seção também será apresentado o mecanismo para a solução do método prato 

a prato, que é um método rigoroso, havendo portanto a necessidade de auxílio computacional. 

Como já visto no capítulo anterior, cada um desses métodos possui suas particularidades, que 

serão agora evidenciadas com os mecanismos de resolução. 

 

3.1 VOLATILIDADES RELATIVAS 

 A volatilidade relativas (𝛼𝑖) de cada espécie i é calculada através da razão entre a 

variável Ki e a variável K do chave-pesado da mistura, como pode ser observado pela 

Equação 3.1: 

𝛼𝑖 =  
𝐾𝑖

𝐾𝐾𝐻
                                                       (3.1) 

 Pelo método aproximado a volatilidade relativa do componente é considerada 

constante ao longo da coluna, sendo obtida pela média geométrica entre os valores calculados 

nas condições operacionais de topo e de fundo da coluna, conforme a Equação 3.2: 

𝛼𝑖 ,𝑚 =  𝛼𝑖 ,𝑡𝑜𝑝𝑜 ∗ 𝛼𝑖 ,𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜  
1

2                                (3.2) 

 Como explicado anteriormente, existem diversas maneiras para se obter K; neste 

trabalho, esses valores foram obtidos a partir do Ábaco de DePriester, mostrado na Figura 3.1 

para altas temperaturas. 
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Figura 3.1– Ábaco de DePriester para altas temperaturas 

Fonte: COKER (2010) 

 Com o auxilio do ábaco de DePriester, ao se fixar uma pressão de operação é possível 

obter expressões para Ki em função da temperatura para cada hidrocarboneto. Esses pontos 

foram obtidos e representados em um gráfico para obtenção das devidas regressões, de modo 

que o coeficiente de determinação (R
2
) fosse superior a 0,99. A interpolação é demonstrada na 

Figura 3.2: 
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Figura 3.2–Regressões para as constantes K do diagrama de Depriester. 

 Sendo obtidas as seguintes equações para K: 

 

𝐾𝐴 𝑇 = 0,0000002132𝑇3 + 0,0000977603𝑇2 + 0,0186111399𝑇 + 0,7112243577(3.3)  

R² = 0,9982069902 

𝐾𝐵 𝑇 = 0,0259966327 𝑇 − 0,5327064821                            (3.4) 

R² = 0,9967503754 

𝐾𝐶 𝑇 = 0,0001281136 𝑇2 − 0,0007263743 𝑇 + 0,3568584880         (3.5) 

R² = 0,9985140617 

𝐾𝐷 𝑇 = 0,0000820975 𝑇2 − 0,0026412210 𝑇 + 0,2270665386           (3.6) 

R² = 0,9981548251 

𝐾𝐸 𝑇 = 0,0000039277𝑇3 − 0,0009612448𝑇2 + 0,0856457101𝑇 − 2,2709623412(3.7) 

R² = 0,9917175344 
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3.2 MÉTODO DE HENGSTEBECK 

 Para aplicação deste método, é preciso simplificar a análise e considerar a mistura 

como quase ideal, para assim poder tratar o sistema multicomponente como um sistema 

pseudobinário, em que o par da mistura consiste dos componentes chaves. O balanço material 

do sistema é feito para as seções de topo (retificação) e fundo (esgotamento), com algumas 

considerações diferentes quando comparado à análise do sistema binário. 

 Para se realizar o cálculo da seção de retificação aplicam-se as seguintes equações: 

𝐿 = 𝑅 ∗ 𝐷                                                    (3.8) 

𝑉 =  𝑅 + 1 ∗ 𝐷                                             (3.9) 

𝑙𝑖 =  
𝑑𝑖

𝛼𝑖−1
                                                   (3.10) 

𝑣𝑖 = 𝑙𝑖 + 𝑑𝑖                                                 (3.11) 

𝐿𝑒 = 𝐿 −  𝑙𝑖                                               (3.12) 

𝑉𝑒 = 𝑉 −  𝑣𝑖                                              (3.13) 

em que L e Vsão as vazões molares de fase líquida e vapor na retificação, li e vi  as vazões 

molares das espécies não chave na fase líquida e vapor na retificação,Le  e Veas vazões 

estimadas de líquido e vapor e dia vazão molar da espécie i no topo da coluna. 

 Para se realizar o cálculo da seção de esgotamento aplicam-se as seguintes equações: 

𝐿’ = 𝐿 + 𝑞 ∗ 𝐹                                               (3.14) 

𝑉 ’ = 𝑉 −  1 − 𝑞 ∗ 𝐹                                           (3.15) 

𝑣𝑖
’ =

 𝛼𝑖𝑏𝑖 

 𝛼𝐿𝐾−𝛼𝑖 
                                                 (3.16) 

𝑙𝑖
’ = 𝑣𝑖

’ + 𝑏𝑖                                                  (3.17) 

𝑉𝑒
’ = 𝑉’ −  vi

’                                              (3.18) 

𝐿𝑒
’ = 𝐿’ −  li

’                                               (3.19) 

 

 Sendo 𝐿’ e 𝑉’vazões molares de fase líquida e vapor no esgotamento, 𝑙𝑖
’e 𝑣𝑖

’  as vazões 
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molares das espécies não chave na fase líquida e vapor no esgotamento, 𝐿𝑒
’  e 𝑉𝑒

’as vazões 

estimadas de líquido e vapor no esgotamento, q condição térmica da alimentação e 𝑏𝑖  vazão 

molar da espécie i no fundo da coluna. 

Para o Sistema pseudobinário, as frações molares de n-butano são calculadas de 

acordo com as equações abaixo:  

𝑥𝐷 =  
 𝑥𝐿𝐾  𝑡𝑜𝑝𝑜

 𝑥𝐻𝐾 +𝑥𝐿𝐾  𝑡𝑜𝑝𝑜
                                          (3.20) 

𝑥𝐵 =  
 𝑥𝐿𝐾  𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜

 𝑥𝐻𝐾 +𝑥𝐿𝐾  𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜
                                        (3.21) 

𝑧𝐹 =
𝑧𝐿𝐾

𝑍𝐿𝐾 +𝑧𝐻𝐾
                                                (3.22) 

Então, depois de todas as considerações acima, é aplicada a Equação 3.23, que 

representará o sistema multicomponente como se fosse uma mistura binária: 

𝑦 =
𝛼𝐿𝐾 𝑥

1+ 𝛼𝐿𝐾−1 𝑥
                                    (3.23) 

 Com a equação representando o equilíbrio podemos utilizar para determinação do 

número de estágios teóricos qualquer método de gráfico para a solução de sistemas binários. 

 

3.3 MÉTODOS EMPIRICOS 

As correlações de Fenske e Underwood, apresentadas a seguir, foram apresentadas de 

forma independente, sendo que serviram como base para os métodos de correlação de 

Gilliland e o método gráfico de Erbar-Maddox. Elas permitem encontrar as condições limite 

de operação, o número mínimo de estágios para a operação, e o refluxo mínimo. 

A equação de Fenske é representada abaixo: 

 

𝑁𝑚 =  
𝑙𝑛  

(𝑥𝐿𝐾 𝑥𝐻𝐾 ) 𝑡𝑜𝑝𝑜

(𝑥𝐿𝐾 𝑥𝐻𝐾 ) 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜

ln 𝛼𝐿𝐾 ,𝐻𝐾
    (3.24) 

em que LK e HK são os compostos chave-leve e chave-pesado; a volatilidade relativa da 

espécie chave-leve é dada por: 

 𝛼𝐿𝐾,𝐻𝐾 =
𝐾𝐿𝐾

𝐾𝐻𝐾
     (3.25) 
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 Em que 𝐾𝐿𝐾e 𝐾𝐻𝐾são as constantes K dos componentes chave-leve e chave-pesado, 

respectivamente, e Nm é o número mínimo de estágios 

 A Equação de Underwood é escrita na equação 3.26: 

𝑅𝑚 =   
𝛼𝑖 ,𝐻𝑘 .𝑥𝑖 ,𝑑𝑒𝑠𝑡

𝛼𝑖 ,𝐻𝑘 − 𝜃

𝑁
𝑖=1  − 1    (3.26) 

Em que Rm é o refluxo mínimo do condensador.  

Para se calcular a função θ, utiliza-se um método iterativo resolvido pela aplicação das 

equações abaixo: 

Onde o primeiro valor escolhido tem que ser feito de tal forma que 1 <θ<αLk,Hk. 

 
𝛼𝑖 ,𝐻𝐾 .𝑧𝑖,𝑎𝑙𝑖𝑚

𝛼𝑖 ,𝐻𝐾 −𝜃

𝑁
𝑖=1 = 1 − 𝑞    (3.27) 

θ
j+1

= θ
j
 – f(θ

j
)/f’(θ

j
)                                                 (3.28) 

Se θ
j+1

 estiver fora do intervalo, usar outra estimativa com 

f(θ)= 
𝛼𝑖 ,𝐻𝐾 .𝑧𝑖 ,𝑎𝑙𝑖𝑚

𝛼𝑖 ,𝐻𝐾 −𝜃

𝑁
𝑖=1 + 𝑞 − 1                                             (3.29) 

f’(θ) =  
𝛼𝑖 ,𝐻𝐾 .𝑧𝑖 ,𝑎𝑙𝑖𝑚

(𝛼𝑖 ,𝐻𝐾 −𝜃)2
𝑁
𝑖=1                                               (3.30) 

Aplicam-se então as equações de Fenske-Underwood para o cálculo do número de 

estágios mínimo e refluxo mínimo, condições limites de operação na coluna. 

 

3.3.1 MÉTODO DE ERBAR-MADDOX 

Pelas equações do método empírico (Fenske-Underwood), que definem condições 

limites de operação, é possível conhecer o número de estágios teóricos da coluna pelo 

método gráfico de Erbar-Maddox, que permite localizar através de um ponto o número de 

estágios, de acordo com a Figura 3.3. 
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Figura 3.3–gráfico de Erbar-Maddox 

Fonte: COKER (2010) 

De posse dos valores R, Rm e Nm, é preciso encontrar o ponto referente a essas 

coordenadas, e assim obter o valor do eixo das abscissas. Com o ponto encontrado, calcula-se 

o número de estágios teóricos a partir da razão expressa no eixo das abscissas do gráfico. 

 

3.3.2 CORRELAÇÃO DE GILLILAND 

A Correlação de Gilliland proposta na Fig.2.8 pode ser simplificada para uma única 

equação, conforme proposto por Eduljee (1975): 

 

𝑁− 𝑁𝑚

𝑁+1
= 0,75  1 −  

𝑅−𝑅𝑚

𝑅+1
 

0,5668

                            (3.31) 

Em que N corresponde ao número de estágios, R à razão de refluxo, 𝑁𝑚  ao número 

mínimo de estágios e Rm à razão de refluxo mínima. Lembrando que os valores de 

𝑁𝑚e 𝑅𝑚 são calculados pelas equações de Fenske e Underwood, respectivamente. 
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3.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO MESH (MASS, EQUILIBRIUM, SUMMATIONS, 

ANDENTHALPY) PARA SOLUÇÃO DO MÉTODO PRATO A PRATO 

Neste trabalho também será desenvolvido um algoritmo em linguagem FORTRAN 

para solução de destilação multicomponente pelo método prato a prato. Para solucionar o 

método mais rigoroso devemos primeiramente fixar as variáveis especificas e, a seguir, 

assumir valores para variáveis de iteração para então finalmente solucionar as equações 

MESH, apresentadas a seguir: 

 

Figura 3.4 – Prato teórico de uma coluna de destilação 

Fonte: http://nptel.ac.in/courses/103107096/29 

 Equações do Balanço de Massa (M) 

Lj-1 + Vj+1 +Fj – Lj –S.Lj –Vj –S.Vj =0                                    (3.32) 

 Equações de Equilíbrio (E) 

Lj-1 + Vj+1 +Fj – Lj –S.Lj –Vj –S.Vj =0                                    (3.33) 

 Equações de Soma (S) 

    𝑋𝑖,𝑗 −  𝑌𝑖,𝑗 ) = 0𝐶
𝑖=1                                             (3.34) 

 Equações de Balanço de Entalpias (H) 

Lj-1.Hj-1 + Vj+1.Hj+1+Fj.HFj – (Lj +S.Lj).Hj – (Vj +S.Vj ).Hvj –Qj =0  (3.35) 
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 Para a solução desse sistema, é necessário efetuar estimativas que podem ser 

alcançadas ao utilizar os resultados obtidos para métodos aproximados. 

 Como para a solução do método prato a prato é necessário se resolver as equações de 

equilíbrio dos balanços de entalpia, será então necessário estimar as entalpias molares das 

espécies na fase líquida e vapor. Para realizar essa estimativa, foram utilizados os gráficos 

apresentados por Maxwell para entalpias na fase liquida e vapor em diferentes 

temperaturas.Após as devidas conversões de unidades, os gráficos foram plotados no Excel e 

realizadas suas regressões. Para boas aproximações as regressões obtiveram valores de 

coeficiente de determinação superiores a 0,99. A regressão para as entapias molares são 

apresentadas nas Figuras 3.5 e 3.6. 

 

Figura 3.5–Entalpias (KJ/Kmol) na fase líquida 

Fonte: MAXWELL, 1968 

𝐶3(𝑇)  =  219,2 ∗ 𝑇 +  6538                           (3.36) 

R² = 0,993 

𝑖𝐶4(𝑇)  = 179,0 ∗ 𝑇 +  12782                          (3.37) 

R² = 0,996 

𝑛𝐶4(𝑇)  =  174,4 ∗ 𝑇 +  14744                           (3.38) 

R² = 0,998 

𝑖𝐶5(𝑇)  =  219,1 ∗ 𝑇 +  14145                           (3.39) 

R² = 0,998 

𝑛𝐶5(𝑇)  =  199,5 ∗ 𝑇 +  17684                           (3.40) 
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R² = 0,998 

 

 

Figura 3.6– Entalpias (KJ/Kmol) na fase vapor 

Fonte: (MAXWELL, 1968) 

𝐻𝐶3(𝑇)  =  0,412 ∗ 𝑇2 +  6,275𝑇 +  31863                           (3.41) 

R² = 0,991 

𝐻𝑖𝐶4(𝑇)  = 112,6 ∗ 𝑇 +  33622                           (3.42) 

R² = 0,991 

𝐻𝑛𝐶4(𝑇)  =  110,4 ∗ 𝑇 +  36510    (3.43) 

R² = 0,993 

𝐻𝑖𝐶5(𝑇)  =  116,5 ∗ 𝑇 +  44457                           (3.44) 

R² = 0,996 

𝐻𝑛𝐶5(𝑇)  =  121,3 ∗ 𝑇 +  46544                           (3.45) 

R² = 0,992 

 

3.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO MESH (MASS, EQUILIBRIUM, SUMMATIONS, 

ANDENTHALPY) PARA SOLUÇÃO NO SCILAB® 

Outra estratégia adotada nesse trabalho foi solucionar o modelo MESH no software 

SCILAB
®
 (Scilab, 2012). Nos métodos rigorosos para cálculos de destilação em estado 

estacionário, o balanço de massa, o balanço de energia e as equações de equilíbrio para cada 

estágio são usadas. Os cálculos de destilação no estado estacionário consistem na solução 

sucessiva do sistema de equações não lineares para cada estágio.  
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Para um estágio de equilíbrio, assume-se que o equilíbrio de fase é alcançado, não 

ocorrem reações químicas, e o arraste de gotas líquidas em vapor e a oclusão de bolhas de 

vapor no líquido são desprezíveis. A Figura 5 ilustra um estágio de equilíbrio da torre de 

destilação. 

 

Figura 3.7 - Representação de um estágio de equilíbrio. 

 

Na Figura 3.7,𝐹𝑗  representa a vazão molar na alimentação em um estágio 𝑗, com 

composição molar 𝑧𝑖 ,𝑗  e entalpia molar 𝐹𝑗 . A pressão de alimentação 𝑃𝐹𝑗 é igual à pressão do 

estágio 𝑃𝑗 . O líquido escoa do estágio 𝑗 − 1 com vazão molar de 𝐿𝑗−1 e segue para o estágio 𝑗 

com vazão molar de  𝐿𝑗 . Por outro lado, o vapor sai do estágio 𝑗 + 1 e sobe com vazão de 𝑉𝑗+1 

para o estágio 𝑗. Em seguida, o vapor sobe com vazão molar 𝑉𝑗  para o estágio 𝑗 − 1. O vapor 

sai com as propriedades 𝑦𝑖 ,𝑗 , 𝑉𝑗 , 𝑇𝑗 , 𝑃𝑗 , que corresponde à fração molar, entalpia molar, 

temperatura e pressão respectivamente. Da mesma maneira, o líquido sai com as propriedades 

𝑥𝑖 ,𝑗 , 𝐿𝑗 , 𝑇𝑗 , 𝑃𝑗  que correspondem à fração molar na fase líquida, entalpia molar, temperatura e 

pressão respectivamente. Note que a corrente de vapor pode ser dividida em uma saída lateral 

𝑊𝑗 , assim como a corrente de líquido, 𝑈𝑗 . Finalmente, calor pode sertrocado com o estágio de 

equilíbrio a um taxa de 𝑄𝑗 .  

Para o sistema estudado, as seguintes equações descrevem o modelo: 

𝑊  

    𝑇  𝑃 
𝑉  𝑦   

      𝑇    𝑃   

𝐿     𝑥     

𝑄 

𝑈 

𝐿   𝑥   

    𝑇  𝑃 

𝑉    𝑦     

      𝑇    𝑃   

𝐹  𝑧   

    𝑇   𝑃  
𝑗
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 Balanço de Massa 

 

 Considerando que a totalidade de um componente 𝑖 em um estágio 𝑗 é representado 

por 𝑥𝑖 ,𝑗 ,pode-se usar a relação 𝑦𝑖 ,𝑗 = 𝑣𝑖 ,𝑗 /𝑉𝑗  e 𝑥𝑖 ,𝑗 = 𝑙𝑖 ,𝑗 /𝐿𝑖 , de tal forma que o balanço de 

massa para o estágio 𝑗seja dado por: 

 

𝑀𝑖 ,𝑗 = 𝑉𝑖 ,𝑗𝑦𝑖 ,𝑗+1 + 𝐿𝑗−1𝑥𝑖 ,𝑗−1 + 𝐹𝑗 𝑧𝑖 ,𝑗 −  𝑉𝑗 + 𝑊𝑗  𝑦𝑖 ,𝑗 −  𝐿𝑗 + 𝑈 𝑥𝑖 ,𝑗 = 0     (3.46) 

𝑀𝑖 ,𝑗 = 𝑦𝑖 ,𝑗+1 + 𝑙𝑖 ,𝑗−1 + 𝑓𝑖 ,𝑗 −  1 + 𝑆𝑉𝑗  𝑣𝑖 ,𝑗 −  1 + 𝑆𝐿𝑗  𝑙𝑖 ,𝑗 = 0           (3.47) 

 

onde: 

𝑆𝑉𝑗 = 𝑊𝑗 /𝑉𝑗                             (3.48) 

𝑆𝐿𝑗 = 𝑈𝑗 /𝐿𝑗                                                 (3.49) 

 Equações de Equilíbrio 

As equações de equilíbrio de fases para cada componente podem ser escritas como: 

 

𝐸𝑖 ,𝑗 = 𝑦𝑖 ,𝑗 − 𝐾𝑖 ,𝑗𝑥𝑖 ,𝑗 =
𝑣𝑖 ,𝑗

𝑉𝑗
− 𝐾𝑖 ,𝑗

𝑙𝑖 ,𝑗

𝐿𝑗
= 0                        (3.50) 

 

 A soma do número total de moles em cada estágio de equilíbrio deve ser igual a um: 

𝑆𝑦 ,𝑗 =  𝑦𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖=1 − 1 =  

𝑣𝑖 ,𝑗

𝑉𝑗
− 1 = 0𝐶

𝑖=1                           (3.51) 

𝑆𝑥 ,𝑗 =  𝑥𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖=1 − 1 =  

𝑙𝑖 ,𝑗

𝐿𝑗
− 1 = 0𝐶

𝑖=1       (3.52) 

Onde:𝐶 é o número de componentes. 

 Balanço de Energia 

 

O balanço de energia em um estágio de equilíbrio pode ser escrito como: 

𝐻𝑗 = 𝐿𝑗−1𝐿𝑗−1 + 𝑉𝑗+1𝑉𝑗 +1 + 𝐹𝑗𝐹𝑗 −  𝐿𝑗 + 𝑈𝑗  𝐿𝑗 −  𝑉𝑗 + 𝑊𝑗  𝑉𝑗 − 𝑄𝑗 = 0 (3.53) 

 

Considerando que: 

𝑉𝑗 =  𝑣𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖=1                             (3.54) 

𝐿𝑗 =  𝑙𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖=1                             (3.55) 

𝐹𝑗 =  𝑓𝑖 ,𝑗 ,𝐶
𝑖=1                             (3.56) 
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A equação do balanço de energia pode ser escrita como: 

 

𝐻𝑗 = 𝑉𝑗 +1  𝑣𝑖 ,𝑗+1 + 𝐿𝑗−1

𝐶

𝑖=1

 𝑙𝑖 ,𝑗

𝐶

𝑖=1

+ 𝐹𝑗  𝑓𝑖 ,𝑗 ,

𝐶

𝑖=1

−  1 + 𝑆𝑉𝑗  𝑉𝑗  𝑣𝑖 ,𝑗

𝐶

𝑖=1

−  1 + 𝑆𝐿𝑗  𝐿𝑗  𝑙𝑖 ,𝑗

𝐶

𝑖=1

− 𝑄𝑗 = 0 

 

 

Logo, para cada estágio de equilíbrio 𝑗, há um total de2𝐶 + 3 equações MESH.  

 

3.5.1 MÉTODO DO PONTO DE BOLHA (PB) 

No método PB, as equações de equilíbrio são usadas para calcular a temperatura de 

cada estágio de equilíbrio. Um novo conjunto de temperaturas de estágio é calculado durante 

cada iteração do ponto de bolha.  

 Considere que o calor no condensador 𝑄1 e do refervedor 𝑄𝑁são escritos como: 

 

𝑄1 =  𝐿1 + 𝑉1 + 𝑈1 + 𝑊1 − 𝐹1 𝑉2 − 𝑉1𝑉1 −  𝐿1 + 𝑈1 𝐿1 + 𝐹1𝐹1        (3.57) 

𝑄𝑁 =   𝐹𝑗𝐹𝐽 − 𝑈𝑗𝐿𝑗 − 𝑊𝑗𝑉𝑗  −  𝑄𝑗 −𝑁−1
𝑗=1 𝑉1𝑉1 − 𝐿𝑁𝐿𝑁

𝑁
𝑗=1             (3.58) 

 

A vazão de líquido, 𝐿𝑗 , e vapor,𝑉𝑗 ,são escritas como: 

 

𝐿𝑗 = 𝑉𝑗+1 − 𝑉1 +   𝐹𝑘 − 𝑈𝑘 − 𝑊𝑘  1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 1 ,   𝐿0 = 0
𝑗
𝑘=1                (3.59) 

𝑉𝑗+1 =
𝑑𝑗−𝑎𝑗𝑉𝑗

𝑏𝑗
 2 ≤ 𝑁 ≤ 𝑗 − 1  , 𝑉2 = 𝐿1 + 𝑉1 + 𝑈1 + 𝑊1 − 𝐹1               (3.60) 

𝑎𝑗 = 𝐿𝑗−1 − 𝑉𝑗                             (3.61) 

𝑏𝑗 = 𝑉𝑗 +1 − 𝐿𝑗                              (3.62) 

𝑑𝑗 =  𝐿𝑗 − 𝐿𝑗−1   𝐹𝑘 − 𝑈𝑘 − 𝑊𝑘 +
𝑗−1
𝑘=1 𝐹𝑗  𝐿𝑗 − 𝐹𝑗  + 𝑊𝑗  𝑉𝑗 − 𝐿𝑗  + 𝑄𝑗   (3.63) 

 No procedimento do cálculo do ponto de bolha, a composição de líquido 𝑥𝑖 ,𝑗  e vapor 

𝑦𝑖 ,𝑗  são normalizados como: 
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𝑥𝑖 ,𝑗 =
𝑥𝑖 ,𝑗

 𝑥𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖

                                                          (3.64) 

𝑦𝑖 ,𝑗 =
𝑦𝑖 ,𝑗

 𝑦𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖

                            (3.65) 

Onde: 𝐶 é o número de componentes. 

 

A solução é encontrada quando um critério de convergência que avalia as temperaturas de 

cada estágio em uma determinada iteração𝑘 é satisfeito. Um critério simples compara a 

temperatura de duas iterações sucessivas:  

𝐽𝑇 =   𝑇𝑗
𝑘 − 𝑇𝑗

 𝑘−1  
2

≤ 𝜀𝑁     0 < 𝜀 < 1 𝑁
𝑗=1                          (3.66) 

O resumo do algoritmo de resolução das equações MESH pode ser descrito como: 

 

1. Inicializar as variáveis de entrada  𝐹𝑗 , 𝑧𝑖 ,𝑗 , 𝑇𝐹 , 𝑃𝐹 , 𝐹 , 𝑃𝑗 , 𝑈𝑗 , 𝑊𝑗 , 𝑄𝑗 , 𝑁, 𝐿1, 𝑉1  , 𝑘 = 1; 

 

2. Especificar 𝑇𝑗  e 𝑉𝑗 ; 

 

3. Calcular 𝑥𝑖 ,𝑗  usando 𝑥𝑖 ,𝑁 = 𝑆𝑁 , 𝑥𝑖 ,𝑗 = 𝑠𝑗 − 𝑟𝑗𝑥𝑖 ,𝑗+1 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 1 , 𝑟0 = 𝑠0 = 0 e 

normalizar o resultado de 𝑥𝑖 ,𝑗 , usando 𝑥𝑖 ,𝑗 =
𝑥𝑖 ,𝑗

 𝑥𝑖 ,𝑗
𝐶
𝑖

; 

4. Usar o método do ponto de bolha para encontrar uma nova 𝑇𝑗  e 𝑦𝑖 ,𝑗 . A equação de 

equilíbrio:  

𝑦𝑖 ,𝑗 − 𝐾𝑖 ,𝑗𝑥𝑖 ,𝑗 = 0é usada nesse cálculo; 

 

5. Calcular a carga térmica do condensador e do refervedor: 

 

𝑄1 =  𝐿1 + 𝑉1 + 𝑈1 + 𝑊1 − 𝐹1 𝑉2 − 𝑉1𝑉1 −  𝐿1 + 𝑈1 𝐿1 + 𝐹1𝐹1 

𝑄𝑁 =   𝐹𝑗𝐹𝐽 − 𝑈𝑗𝐿𝑗 − 𝑊𝑗𝑉𝑗  −  𝑄𝑗 −

𝑁−1

𝑗 =1

𝑉1𝑉1 − 𝐿𝑁𝐿𝑁

𝑁

𝑗=1

 

 

6.  Calcular 𝑉𝑗  e 𝐿𝑗  sequencialmente: 

 

𝐿𝑗 = 𝑉𝑗+1 − 𝑉1 +   𝐹𝑘 − 𝑈𝑘 − 𝑊𝑘  1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 1 ,   𝐿0 = 0

𝑗

𝑘=1
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𝑉𝑗+1 =
𝑑𝑗−𝑎𝑗𝑉𝑗

𝑏𝑗
 2 ≤ 𝑁 ≤ 𝑗 − 1  , 𝑉2 = 𝐿1 + 𝑉1 + 𝑈1 + 𝑊1 − 𝐹1 

 

7. Verificar se o critério de convergência é atingido 

 

𝐽𝑇 =   𝑇𝑗
𝑘 − 𝑇𝑗

 𝑘−1  
2

≤ 𝜀𝑁     0 < 𝜀 < 1 

𝑁

𝑗=1

 

 

Se o sistema não convergir, especificar  𝑘 = 𝑘 + 1 e voltar ao passo 3.  

 

 No método utilizado neste trabalho, foi utilizada a equação de estado de Peng- 

Robinson (SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007)para calcular a entalpia de mistura dos 

componentes.  
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capitulo serão aplicados os métodos de soluções para dois sistemas 

multicomponentes. O primeiro caso será resolvido por todos os métodos aproximados, e então 

feita uma comparação entre os resultados obtidos para uma posterior aplicação de seus 

resultados no método mais rigoroso, o método prato a prato. No segundo caso, outro sistema 

mais complexo será solucionado pelo algoritmo em Scilab. 

 

4.1PRIMEIRO ESTUDO DE CASO 

 O caso proposto possui uma alimentação de 100,0 kgmol/s no seu ponto de bolha, a 

coluna possui uma pressão de operação constante fixada em 8,3 bar e razão de refluxo 2,5. É 

desejado separar a corrente considerando n-butano como chave leve e o isopentano como 

chave pesada, sendo que a composição máxima desejada de chave-leve no fundo e chave-

pesada no topo de 1,0 kgmol/s. Pode-se observar as composições de correntes na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1–Vazões no primeiro estudo de caso 

  Alimentação(F)kgmol/s xF Destilado(D)kgmol/s xD Fundo(B)kgmol/s xB 

C3 5 0,05 5 0,111111  0 0 

iC4 15 0,15 15 0,333333  0 0 

nC4 25 0,25 24 0,533333 1 0,01818 

iC5 20 0,2 1 0,022222 19 0,34545 

nC5 35 0,35 0 0 35 0,63636 

Total 100  45  55  

 

 Como o caso proposto para estudo apresenta apenas hidrocarbonetos leves em sua 

composição e a pressão de operação da coluna é relativamente moderada, podemos utilizar o 

diagrama de DePriester para estimar o valor das constantes K e consequentemente calcular as 

volatilidades relativas das espécies, variável necessária para se estimar o número de estágios 

necessários para se obter a separação. 

 Portanto, com o auxílio das equações de equilíbrio2.6 e 2.7 e as funções de Ki(T), 

equações 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7,e possível determinar as temperaturas de fundo e topo da 
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coluna e consequentemente as volatilidades relativas das espécies. Nas Tabelas 4.2 e 4.3 são 

apresentados os cálculos para a determinação dessas temperaturas: 

Tabela 4.2 – Estimativa para temperatura de bolha 

    100
o
 C 120

o
 C 

  xb Ki Kixi Ki Kixi 

C3 - - - - - 

iC4 - - - - - 

nC4 0,018181818 1,565357 0,028461 2,114529412 0,038445989 

iC5 0,345454545 0,783919 0,270809 1,092324019 0,377348297 

nC5 0,636363636 0,608891 0,387476 0,951715191 0,60563694 

  1   0,686745   1,021431226 

  Como para a temperatura de 120º C o valor de  𝐾𝑖𝑥𝑖  é próximo a 1, ela pode 

ser aproximada para a temperatura do fundo da coluna. 

Tabela 4.3–Estimativa para temperatura de orvalho 

    70o C 60o C 

  yd Ki yi/Ki Ki yi/Ki 

C3 0,111111111 2,566157 0,285129 2,225881032 0,247320115 

iC4 0,333333333 1,287058 0,429019 1,02709148 0,342363827 

nC4 0,533333333 0,933769 0,49801 0,77448499 0,413058661 

iC5 0,022222222 0,444459 0,009877 0,364144279 0,008092095 

nC5 - - - 0,255688665 - 

  1   1,222035   1,010834698 

 

Como para 60º Co valor do 
𝑦𝑖

𝐾𝑖
 é próximo a 1, pode-se aproximar está temperatura 

para o topo da coluna. Com os valores agora obtidos para K no topo e fundo da coluna é 

preciso aplicar a equação 3.1 para encontrar as volatilidades relativas de cada espécie nas 

duas seções, e assim chegar na volatilidade média de cada componente aplicando a Equação 

3.2. Os resultados são apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4– Cálculo para as volatilidades médias na coluna 

Componente 𝑲𝒊(𝟔𝟎 ℃) 𝑲𝒊(𝟏𝟐𝟎 ℃) 𝜶𝒊(𝟔𝟎 ℃) 𝜶𝒊(𝟏𝟐𝟎 ℃) 𝜶𝒊,𝒎 

C3 2,225881032 4,720719066 6,112634916 4,321720465 5,139756746 

iC4 1,02709148 2,586889442 2,820561904 2,368243669 2,584526625 

nC4 0,77448499 2,114529412 2,126862992 1,935807852 2,029087992 

iC5 0,364144279 1,092324019 1 1 1 

nC5 0,255688665 0,951715191 0,702163071 0,871275532 0,78216207 
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Com os resultados das volatilidades médias é possível aplicar as equações dos 

métodos aproximados e estimar o número de estágios teóricos para efetuar a separação dos 

componentes. 

 

4.1.1 CÁLCULO DO NÚMERO DE ESTÁGIOSPELO MÉTODO DE 

HENGSTEBECK 

 Com os dados apresentados na Tabela 4.1, os resultados obtidos na Tabela 4.4 e as 

variáveis de pressão e razão de refluxo especificadas no problema, podemos aplicar as 

equações de solução do método. 

 Aplicando as equações descritas no tópico 3.2 no capítulo 3é possível determinar para 

as seções de retificação e esgotamento os valores de: vazões molares de fase líquida e vapor, 

as vazões molares das espécies não chave na fase líquida e vapor, e as vazões estimadas de 

vapor e líquido. Obtendo: 

 

 Seção de retificação 

𝐿= 112,5 kgmol/s 

𝑉 = 157,5 kgmol/s 

𝑙𝐶3= 1,20 kgmol/s  

𝑙𝑖𝐶4= 9,32  kgmol/s 

𝑣𝐶3 = 6,20 kgmol/s 

𝑣𝑖𝐶4=24,32kgmol/s 

𝐿𝑒= 101,98 kgmol/s 

𝑉e = 126,98 kgmol/s 

 

 Seção de esgotamento 

𝐿 ’= 212,5 kgmol/s 

𝑉 ’= 157,5kgmol/s 

𝑣𝑛𝐶5
’ = 22,3kgmol/s 

𝑙𝑛𝐶5
’ = 57,3kgmol/s 

𝑉𝑒
’= 135,2kgmol/s 

𝐿𝑒
’ = 155,2kgmol/s 

 Para o Sistema pseudo binário em questão, aplicando as equações 3.20 a 3.22 : 
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xD = 0,96 

xB = 0,05  

xF = 0,56  

Com os valores acima substituindo na equação 3.23 é obtida a curva de equilíbrio: 

y = 
2,03𝑥

1+1,03𝑥
 

Na Figura 4.1, é demonstrada a curva de equilíbrio para o sistema acima. 

 

Figura 4.5–curva de equilíbrio para o sistema n-butano/i-pentano. 

 Aplicando o método de McCabe-Thiele obtém-se um valor de número de estágios 

teóricos igual 14.2. 

 Na Figura 4.2 é apresentado o gráfico com a resolução realizada pelo método de 

McCabe-Thiele.  
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Figura 4.2–Aplicação do método de McCabe-Thielle 

4.1.2 CÁLCULO DO NÚMERO DE ESTÁGIOSPELO MÉTODO DE ERBAR-

MADDOX 

 Para se aplicar a correlação gráfica apresentada por Erbar-Maddox (ver figura 3.3), 

como já dito anteriormente é necessário se calcular o valor de Rm e Nm.  

 Aplicando a equação de Fenske(Equação 3.24) para o mesmo caso de estudo 

apresentado no tópico 4.1 é obtido um valor de número mínimo de estágios de 8,7.  

 Em seguida, aplicando a equação de Underwood (Equações 3.26) e resolvendo o 

método iterativo para se calcular o valor de θ para o mesmo caso obteve-se um valor de θ 

igual a 1,33 e o refluxo mínimo igual a 1,32. 

 De posse dos valores R, Rm e Nm utilizando a correlação apresentada na Figura 2.5 é 

obtido um valor de 12,8 estágios teóricos necessários para essa separação. Com o resultado do 

número de estágios aplicando a equação de 2.8 obtemos um valor teórico para o estágio da 

alimentação de 6,6. 
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4.1.3 CÁLCULO DO NÚMERO DE ESTÁGIOSPELO MÉTODO DE GILLILAND 

 Novamente para se calcular o número de estágios teóricos por esse método 

primeiramente teremos que saber os valores de Rm e Nm. 

 Com os valores já tendo sido calculados no item anterior (4.1.2) e aplicando na 

Equação 3.32, apresentada na metodologia da correlação de Gilliland obteve-se um valor de 

13,8 estágios teóricos.Aplicando novamente a Equação 2.8, obtém-se um valor igual a 7.1 

para o estágio da alimentação.  

 Depois de resolver o caso proposto pelos três métodos aproximados, é possível 

observar na Tabela 4.5 a comparação entre os resultados. 

Tabela 4.5– Comparação entre métodos aproximados 

Método Número de Estágios 
Teóricos 

Localização do estágio 
da alimentação 

HENGSTEBECK  15 7,8 

ERBAR-MADDOX  12,8 6,6 

GILLILAND  13,8 7,1 

 

 

4.1.4 APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DO MODELO PRATO A PRATO 

 O método prato a prato é o método mais rigoroso apresentado no trabalho, para 

resolução de um método rigoroso é necessário se especificar variáveis, assumir uma variável 

de iteração e a partir dessas decisões solucionar o sistema de equações MESH (equações 3.3 a 

3.6). Se ao final da aplicação o resultado obtido não convergir é necessário assumir um valor 

diferente a para a variável de iteração. 

 Variáveis especificadas: 

 P = 8,3 bar 

 R = 2,5 

 Agora, sendo necessário se assumir um valor para a composição de topo da coluna e 

observar se os resultados obtidos convergiram para os valores necessários. Na Tabela 4.6 é 

apresentado o primeiro valor para composição de topo da coluna. 

 Na avaliação de cada estágio, será necessário estimar a temperatura do estágio 

seguinte para conseguir então determinar o valor da constante Ki e das entalpias de líquido e 

vapor para cada substância e seus valores aplicados nas equações de balanço de material, 

balanços de equilíbrio, equações de soma e balanços de energia virão a seguir.  
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Tabela 4.6–1º tentativa para composição de topo 

 D xD 

C3 5 0,11 

iC4 15 0,33 

nC4 24 0,54 

iC5 1 0,02 

nC5 0,01 0,001 

Total 45,01   

  

 Essa estimativa toma como base resultados obtidos nos métodos aproximados, 

facilitando assim a resolução do problema proposto. Nos métodos aproximados, foram 

obtidos valores de aproximadamente 14 estágios e os valores de 60º C e 120º C para as 

temperaturas de topo e fundo da coluna. Portanto aplicando a equação 4.1 pode se obter a 

variação de temperatura aproximada para cada prato da coluna. 

 ∆𝑇𝑝𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑎𝑡𝑜  ≈  
𝑇𝐹𝑢𝑛𝑑𝑜 −𝑇𝑇𝑜𝑝𝑜

𝑁
                                                                      (4.1)  

 Ao se substituir os valores na equação 4.1 é obtido um valor de 4,5º C por prato.No 

problema proposto consideraremos um condensador total aplicado no topo da coluna, portanto 

sabe-se que xD = x0 = yi. Com os valores de yi, a temperatura do topo e a variação aproximada 

de temperatura da coluna por estagio pode-se estimar a temperatura do primeiro prato 

utilizando a equação 2.6.Tabela 4.7 é apresentada o resultado para a estimativa da temperatura 

do primeiro prato. 

Tabela 1.7– Estimativa temperatura do Primeiro prato 

    66 65 

  y1 Ki yi/Ki Ki yi/Ki 

C3 0,11 2,426697605 0,041208266 2,392535769 0,041796658 

iC4 0,33 1,183071276 0,278935011 1,157074643 0,285201998 

nC4 0,54 0,866980626 0,622851289 0,850924119 0,634604177 

iC5 0,02 0,410362663 0,048737378 0,402249111 0,049720433 

nC5 0,001 0,323678841 0,003089482 0,313402387 0,003190786 

Total     0,994821426   1,014514053 

Como observado na tabela 4.7, a temperatura de 65º C apresenta o valor de  
𝑦𝑖

𝐾𝑖
 mais 

próximo a 1; ela será considerada a temperatura do primeiro estágio de equilíbrio. Ao se 

descobrir a temperatura do prato é possível utilizar as equações MESH (balanço de material, 

relações de equilíbrio, relações de soma e balanços de energia) para se obter V2 e L1, sendo V2 
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a vazão molar de vapor que entra no primeiro estágio e L1 a vazão molar de líquido que deixa 

o primeiro estágio. 

 Na Figura 4.3 pode ser observado o diagrama representativo para o primeiro prato. 

 

Figura 4.3 – Balanço de massa para o 1º prato. 

Aplicando as equações MESH (equações 3.33 a 3.36) para o primeiro prato 

obtivemos as seguintes equações: 

Equações do balanço para o 1º estágio: 

𝐿0  + 𝑉2  =  𝐿1  + 𝑉1                                                         (4.2) 

𝐿0 ∗ 𝑥𝑜  +  𝑉2 ∗ 𝑦2  =  𝐿1 ∗ 𝑥1  +  𝑉1 ∗ 𝑦1                                       (4,3) 

0 ∗ 𝐿0  +  𝐻2 ∗ 𝑉2  =  1 ∗ 𝐿1  +  𝐻1 ∗ 𝑉1                                 (4,4) 

 

 Antes de se fazer o balanço de energia para se calcular L1 e V2, algumas aproximações 

para o balanço de massa referente ao presente estágio são realizadas.  

𝑦2 =  (𝐿0/𝑉1) (𝑥1 − 𝑥0)  +  𝑦1                                     (4.5) 

L0/V1= 112,8/157,9 = 0,71    (4.6) 

 

De acordo com as Equações 4.5 e 4.6, calcula-se o valor molar da fase vapor que 

chega ao primeiro estágio. Na Tabela 4.7 são apresentados os valores das frações molares de 

líquido e vapor do primeiro estágio de acordo com a Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8– Cálculo de composição da fase vapor entrando no Prato 1 

  x1 x0 y1 y2 

C3 0,041797 0,11 0,11 0,058676 

iC4 0,285202 0,33 0,33 0,298193 

nC4 0,634604 0,54 0,54 0,607169 

iC5 0,04972 0,02 0,02 0,041102 

nC5 0,003191 0,001 0,001 0,002555 

       1,007695 

Com os valores das composições de fase líquida e vapor que chegam e deixam o prato, 

e utilizando as Equações 3.37 a 3.46, para se calcular as entalpias de líquido e vapor para cada 

componente calcula-se as entalpias das correntes do primeiro prato. Na Tabela 4.9 podem ser 

observados os valores de entalpia molar de cada corrente. 

Tabela 4.9– Cálculo das entalpias das correntes 

  60o C 65o C 

  x0 ho(kJ/mol) Ho*x0 x1 h1(kJ/mol) h1*x1 

C3 0,11 19690 1969 0,041797 20786 868,7853 

iC4 0,33 23522 7762,26 0,285202 24417 6963,777 

nC4 0,54 25208 13612,32 0,634604 26080 16550,48 

iC5 0,02 27291 545,82 0,04972 28386,5 1411,389 

nC5 0,001 29654 29,654 0,003191 30651,5 97,80238 

    h0 = 23919,05(kJ/mol)   h1 = 25892,23(kJ/mol) 

  65 o C 70 o C (assumida) 

  y1 H1(kJ/mol) H1*y1 y2 H2(kJ/mol) H2*y2 

C3 0,11 34011,58 3401,158 0,058676 34321,05 2013,809 

iC4 0,33 40941 13510,53 0,298193 41504 12376,22 

nC4 0,54 43686 23590,44 0,607169 44238 26859,94 

iC5 0,02 52029,5 1040,59 0,041102 52612 2162,433 

nC5 0,001 54428,5 54,4285 0,002555 55035 140,6396 

    H1= 41597,15(kJ/mol)   H2= 43553,04(kJ/mol) 

 Portanto, ao se substituir os valores obtidos nas Tabelas 4.8 e 4.9 nas Equações 4.2 e 

4.4, obtemos os valores de V2= 150,2478 e L1= 105,1478. 

Esse procedimento é então repetido até se encontrarem todas as configurações dos 

pratos até alcançado o prato da alimentação; se as frações molares dos componentes não 

chaves da alimentação forem diferentes da apresentada inicialmente, deve-se repetir o 

procedimento escolhendo uma composição diferente para o destilado (topo da coluna) e 

repetindo o procedimento. 

Visto que os cálculos envolvidos são bem trabalhosos e complexos, foi proposto o 

desenvolvimento de um algoritmo em FORTRAN para a solução do problema.  
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4.2IMPLEMENTAÇÃO EM LIGUAGEM FORTRAN 

Nas Figuras 4.4 e 4.5 a seguir, podem ser observados os resultados obtidos através do 

algoritmo desenvolvido para a resolução do problema proposto na Tabela 4.1. O algoritmo 

pode ser observado no ANEXO A. As figuras demonstram as frações molares de fase líquida 

(xi) e fase vapor (yi) e a temperatura de cada prato sendo importante esclarecer que as 

composições apresentadas em cada prato são referente ao propano, i-butano, n-butano , i-

pentano e n-pentano, respectivamente. 

 

Figura 4.4 – Resultado dos cálculos prato 1 ao prato 4 
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Figura 4.5 – Cálculo até a alimentação 

  

 Observa-se que a temperatura do topo, fundo e alimentação convergiram com boa 

concordância para os obtidos nos métodos aproximados, validando as equações aplicadas no 

algoritmo. 

 Em seguida após a validação do código seria necessária a realização de novos testes de 

composição para chaves leve e pesado no topo para a convergência adequada da alimentação. 

Utilizando como critério de escolha para o prato à razão entre as frações molares na fase 

liquida do n-butano e do i-pentano e as demais composições dos componentes não-chaves se 

apresentassem próximas as dos demais componentes.  
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 Como o método desenvolvido em Fortran se apresentou incompleto, não foi possível 

obter o número de estágios teóricos totais do problema, sendo impossível saber então as 

composições de todos os pratos da coluna.  

 

4.3 ESTUDO DE CASO: DESTILAÇÃO DE UMA MISTURA 

MULTICOMPONENTE (YEO, 2017) 

 O método MESH apresentado na seção anterior foi aplicado utilizando o software 

Scilab para simular a destilação de uma mistura de cinco componentes: etano (1), propano (2), 

n-butano (3), n-pentano (4) e n-hexano (5). O número total de estágios considerado foi 16. No 

exemplo, uma corrente de alimentação entra no sexto estágio (a partir do topo) a 76,6 °C e 

20,68 bar a uma vazão de 18,59𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/ e composição de 𝑧1,6 = 0,061, 𝑧2,6 = 0,342, 

𝑧3,6 = 0,463, 𝑧4,6 = 0,122, 𝑧5,6 = 0,012. Uma segunda corrente de alimentação é também 

inserida no nono estágio de equilíbrio a 110 °C e 18,96𝑏𝑎𝑟 a uma vazão de 26,96 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/, 

com composição de 𝑧1,6 = 0,085, 𝑧2,6 = 0,1017, 𝑧3,6 = 0,3051, 𝑧4,6 = 0,5085, 𝑧5,6 =

0,0762. A pressão na coluna é mantida em 16,54 𝑏𝑎𝑟. A vazão de saída do topo é 

especificada em 6,8 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/e a vazão de líquido do primeiro estágio é especificada em 

68 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/. A taxa de destilado 𝑈1é especificada em 1,3 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/.Um trocador de calor 

intermediário é inserido no estágio 3, com carga térmica de  𝑄3 = 211,01 𝑘𝐽/. A vazão de 

retirada lateral é igual a 1,3 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/ e a retirada de vapor do fundo, no estágio 13 é de 

16,78 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙/. A Figura 4.6ilustra o problema: 

 

Figura 4.6 –Esquema da torre de destilação. 
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 Os resultados obtidos são representados nos parágrafos a seguir.  

 

 As frações molares dos componentes na fase vapor são ilustradas na Figura4.7: 

 

Figura 4.7 – Composição da fase líquida ao longo da coluna. 

 Conforme observado na figura, nota-se que há maior fração de componentes mais 

leves 𝑥1 e 𝑥2 no topo da coluna, enquanto os componentes mais pesados 𝑥3, 𝑥4 e 𝑥5 são mais 

ricos no fundo da coluna.  O perfil das frações molares da fase vapor é mostrado na figura 

seguinte. 

 Conforme esperado, o topo da coluna é mais rico nos componentes mais voláteis, 

enquanto que no fundo da coluna os componentes mais pesados possuem maiores frações 

molares. Como o produto de fundo é líquido, é possível observar que o componente que 

possui maior fração molar é n-pentano, enquanto que no destilado de topo o etano é o produto 

mais presente.  

 A Tabela 4.10 mostra a comparação entre os resultados obtidos na simulação em 

Scilab com os dados do trabalho de Yeo (2017). 

 

 



58 

 

 

 

Tabela 4.10 – Comparação com resultados de Yeo (2017). 

Componente Topo Fundo 

 Este trabalho Referência Este trabalho Referência 

𝒙𝟏 0,087 0,089 0,000 0,000 

𝒙𝟐 0.902 0,091 0,003 0,003 

𝒙𝟑 0.010 0,096 0,283 0,283 

𝒙𝟒 0,000 0,000 0,607 0,607 

𝒙𝟓 0,000 0,000 0,105 0,105 

 

 

Figura 4.8 – Composição da fase vapor ao longo da coluna. 

 

 Conforme observado na Tabela, osresultados das composições ficaram bem próximas 

aos resultados obtidos em Yeo (2017), comprovando que a implementação em Scilab do 

método foi satisfatória, obtendo resultados próximos ao autor.  

 O perfil de temperatura é mostrado na Figura 4.9.  
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Figura 4.96– Perfil de temperatura ao longo da coluna. 

 Nota-se que, conforme esperado, a temperatura no fundo da torre é superior ao topo, 

que é mais rico nos componentes mais voláteis da destilação.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

 Foi possível observar como os métodos aproximados são aplicados para se determinar 

o número de estágios teórico necessários para efetuar a separação da mistura. Com os 

resultados discutidos, foi possível analisar as particularidades de cada método apresentado. 

Métodos aproximados são mais simples, sendo mais aplicados para estimativas de custo, 

pesquisa e design do processo. Para garantia de um resultado satisfatório, é preciso aplicar os 

métodos computacionais de tentativa e erro, pois é um método que proporciona mais exatidão 

por levar em consideração os balanços de massa e energia em cada estágio.  

 O método de Hengstebeck mostra o cuidado que se deve ter ao usar os métodos 

aproximados. No caso do problema apresentado, apesar do comportamento da mistura poder 

ser considerado ideal, as concentrações dos componentes não chaves são relativamente altos, 

o que também atrapalha a melhor precisão do método trabalhado. 

Entre os métodos empíricos de solução, nota-se que ambos utilizam as mesmas 

equações desenvolvidas por Fenske e Underwood para encontrar as condições limites de 

operação, e dessa forma obter o número de estágios teóricos. A equação desenvolvida por 

Eduljee que se baseia na correlação gráfica de Gilliland apresenta resultados mais satisfatórios 

e mais rápida aplicação em relação ao original. O método de Erbar-Maddox também 

apresenta resultados satisfatórios quando comparados a procedimentos rigorosos de cálculo. 

 Para o modelo desenvolvido em linguagem Fortran obtivemos bons resultados para as 

composições de cada estágio, porém o código poderia ser aprimorado realizando as seguintes 

melhorias e sugestões para futuros trabalhos: a adição de um sistema de vetorização ao código 

que minimizaria erros além de tornando o programa mais compacto, utilização da equação de 

Antoine ao invés de regressões realizadas no Excel após a consulta do diagrama de Depriester 

para cálculos das volatilidades minimizando erros, a normalização das frações molares em 

cada estágio, a realização de novas estimativas para a composição da corrente de topo e a 

implementação da metodologia prato a prato partindo também do fundo até a alimentação 

para se determinar o número total de estágios. 

(JOBSON, 1997)(SEADER; HENLEY; ROPER, 2011)(COKER, 2010)(ABULENCIA; THEODORE, 2015)(HENLEY; SEADER, 

1981)(CALDAS; LACERDA; VELOSO, 2007)(HOLLAND, 1997)(KISTER, 1992)(SMITH, 1963)(MAXWELL, 1968)(MONROY-

LOPERENA; VACAHERN, 2012)(RASOVSKY, 1973)(SMITH; VAN NESS; ABBOTT, 2007)(YEO, 2017)(LIMA et al., 2006)(PERRY; 

GREEN, 2008)(KISS, 2013) 
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ANEXO A 

Código do programa desenvolvido para o cálculo do selecionado problema pelo método 

a cada estágio. 

 

program tcc 

      real nt,nb,bb,z,w,somakx,somayk,ka,kb,kc,kd,ke,xda,xdb,xdc,xdd,xde 

      real t,kka,kkb,kkc,kkd,kke,somax,somay 

      integer parametro1,parametro2,a,q 

      nb=1 

      q=0 

      read*, bbb 

      a=10**-bbb 

      print*, 'precisao:', 10**bbb 

              do parametro1=1,a,1 !pares ordenados para valores do chave leve no fundo e pesado 

no topo 

              nt=1 

                 do parametro2=1,a,1 

            t=55 

                  somax=50 

                          do while (somax.gt.0.02) !pag54 calculo da temp do topo 

                          t=t+0.01 

        da=5 

        db=15 

        dc=25-nb 

        dd=nt 

        de=0 

                             d=da+db+dc+dd+de 

                             xda=da/d 

                             xdb=db/d 

                             xdc=dc/d 

                             xdd=dd/d 

                             xde=0 

                             ka=kka(t) 

                             kb=kkb(t) 

                             kc=kkc(t) 

                             kd=kkd(t) 

                             ke=kke(t) 

                     somayk=(xda*ka)+(xdb*kb)+(xdc*kc)+(xdd*kd)+(xde*ke) 

                     somax=(somayk-1)/1 

                     if (somax.ge.0) then 

                     somax=somax*1 

                     else 

                     somax=-somax 

                      endif 

                      q=q+1 

                      enddo 

                         print*, 'temperatura do topo',t 



64 

 

 

 

                         tt=t 

                    somax=1 

                    do while (somax.gt.0.02) !pag54 calculo da temp do topo 

                          t=t+0.5 

      fa=5 

      fb=15 

      fc=25 

      fd=20 

      fe=35 

                             f=fa+fb+fc+fd+fe 

                             xfa=fa/f 

                             xfb=fb/f 

                             xfc=fc/f 

                             xfd=fd/f 

                             xfe=fe/f 

                             ka=kka(t) 

                             kb=kkb(t) 

                             kc=kkc(t) 

                             kd=kkd(t) 

                             ke=kke(t) 

                     somayk=(xfa*ka)+(xfb*kb)+(xfc*kc)+(xfd*kd)+(xfe*ke) 

                     somax=(somayk-1)/1 

                     if (somax.ge.0) then 

                     somax=somax*1 

                     else 

                     somax=-somax 

                      endif 

                      q=q+1 

                      enddo 

                      tf=t 

                      print*, 'temperatura da alimenta‡Æo:', tf 

             somax=100 

                     do while (somax.gt.0.02) !pag54 calculo da temp do topo 

                          t=t+0.5 

      ba= 0 

      bb=0 

      bc=nb 

      bd=20-nt 

      be=35 

      b=ba+bb+bc+bd+be 

                             xba=ba/b 

                             xbb=bb/b 

                             xbc=bc/b 

                             xbd=bd/b 

                             xbe=be/b 

                             ka=kka(t) 

                             kb=kkb(t) 

                             kc=kkc(t) 

                             kd=kkd(t) 

                             ke=kke(t) 
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                     somayk=(xba*ka)+(xbb*kb)+(xbc*kc)+(xbd*kd)+(xbe*ke) 

                     somax=(somayk-1)/1 

                     if (somax.ge.0) then 

                     somax=somax*1 

                     else 

                     somax=-somax 

                      endif 

                      q=q+1 

                      enddo 

                         print*, 'temperatura do fundo',t 

      tb=t 

      v=tb-tt 

      v=v/12 

      !comeco do primeiro prato 

      t1=tt 

      !calculo dos valores de fracao de vapor do prato 1 

      ya1=xda 

      yb1=xdb 

      yc1=xdc 

      yd1=xdd 

      ye1=0.008 

      xa0=xda 

      xb0=xdb 

      xc0=xdc 

      xd0=xdd 

      xe0=0.008 

      !calculando os ks do prato 1 para calcular sua temp  pag56 

      !valor esperado pra temp 65 

      !repete a partir daqui 

      somax=1 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t1=t1+0.0001 

      ka=kka(t1) 

      kb=kkb(t1) 

      kc=kkc(t1) 

      kd=kkd(t1) 

      ke=kke(t1) 

      somayk=ya1/ka+yb1/kb+yc1/kc+yd1/kd+ye1/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !calculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !aten‡ao para posterior normaliza‡Æo 

      xa1=ya1/ka 

      xb1=yb1/kb 
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      xc1=yc1/kc 

      xd1=yd1/kd 

      xe1=ye1/ke 

      !calcular y2 pag 58 

      !calculo das entalpias/come‡o do balan‡o de energia 

      

      t=60 

      h0a=hha(t) 

      h0b=hhb(t) 

      h0c=hhc(t) 

      h0d=hhd(t) 

      h0e=hhe(t) 

      h0=xa0*h0a+xb0*h0b+xc0*h0c+xd0*h0d+xe0*h0e 

      

      h1a=hha(t1) 

      h1b=hhb(t1) 

      h1c=hhc(t1) 

      h1d=hhd(t1) 

      h1e=hhe(t1) 

      h1=xa1*h1a+xb1*h1b+xc1*h1c+xd1*h1d+xe1*h1e 

      !calculo das h da fase vapor 

      hm1a=hmha(t1) 

      hm1b=hmhb(t1) 

      hm1c=hmhc(t1) 

      hm1d=hmhd(t1) 

      hm1e=hmhe(t1) 

      hm1=ya1*hm1a+yb1*hm1b+yc1*hm1c+yd1*hm1d+ye1*hm1e 

      R=2.5 

      L0=R*d 

      V1=(R+1)*d 

      ya2=(L0/V1)*(xa1-xa0)+ya1 

      yb2=(L0/V1)*(xb1-xb0)+yb1 

      yc2=(L0/V1)*(xc1-xc0)+yc1 

      yd2=(L0/V1)*(xd1-xd0)+yd1 

      ye2=(L0/V1)*(xe1-xe0)+ye1!+0.01-0.001 

      !temp 2 chutada 

      t2=t1+v 

      hm2a=hmha(t2) 

      hm2b=hmhb(t2) 

      hm2c=hmhc(t2) 

      hm2d=hmhd(t2) 

      hm2e=hmhe(t2) 

      hm2=ya2*hm2a+yb2*hm2b+yc2*hm2c+yd2*hm2d+ye2*hm2e 

      V2=(h1*L0-h0*L0-h1*V1+hm1*V1)/(hm2-h1) 

      L1=L0+V2-V1 

      hklk=xc1/xd1 

      !repertir para os outros pratos 

      print*, 'prato 1' 

      print*, "t1=",t1 

      print*, 'composi‡oes prato 1' 
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      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa1       , ya1 

      print*, xb1       , yb1 

      print*, xc1       , yc1 

      print*, xd1       , yd1 

      print*, xe1       , ye1 

      print*, ' ' 

      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

          t=t1 

       IF (hklk.gt.1.25) THEN 

                      hklk=hklk*1 

                      else 

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.00005) THEN 

         goto 1 

       endif 

      ENDIF 

      !ate aqui 

         somax=1 

         t2=t1 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t2=t2+0.0001 

      ka=kka(t2) 

      kb=kkb(t2) 

      kc=kkc(t2) 

      kd=kkd(t2) 

      ke=kke(t2) 

      somayk=ya2/ka+yb2/kb+yc2/kc+yd2/kd+ye2/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !calculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !aten‡ao para posterior normaliza‡Æo 

      xa2=ya2/ka 

      xb2=yb2/kb 

      xc2=yc2/kc 

      xd2=yd2/kd 

      xe2=ye2/ke 
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      !calcular y3 pag 58 

      !calculo das entalpias/come‡o do balan‡o de energia 

 

      h2a=hha(t2) 

      h2b=hhb(t2) 

      h2c=hhc(t2) 

      h2d=hhd(t2) 

      h2e=hhe(t2) 

      h2=xa2*h2a+xb2*h2b+xc2*h2c+xd2*h2d+xe2*h2e 

      !calculo das h da fase vapor 

      hm2a=hmha(t2) 

      hm2b=hmhb(t2) 

      hm2c=hmhc(t2) 

      hm2d=hmhd(t2) 

      hm2e=hmhe(t2) 

      hm2=ya2*hm2a+yb2*hm2b+yc2*hm2c+yd2*hm2d+ye2*hm2e 

 

      ya3=(L1/V2)*(xa2-xa1)+ya2 

      yb3=(L1/V2)*(xb2-xb1)+yb2 

      yc3=(L1/V2)*(xc2-xc1)+yc2 

      yd3=(L1/V2)*(xd2-xd1)+yd2 

      ye3=(L1/V2)*(xe2-xe1)+ye2 

      !temp 3 chutada 

      t3=t2+v 

      hm3a=hmha(t3) 

      hm3b=hmhb(t3) 

      hm3c=hmhc(t3) 

      hm3d=hmhd(t3) 

      hm3e=hmhe(t3) 

      hm3=ya3*hm3a+yb3*hm3b+yc3*hm3c+yd3*hm3d+ye3*hm3e 

      V3=(h2*L1-h1*L1-h2*V2+hm2*V2)/(hm3-h2) 

      L2=L1+V3-V2 

      hklk=xc2/xd2 

      !repertir para os outros pratos 

      print*, 'prato 2' 

      print*, "t2=",t2 

      print*, 'composi‡oes prato 2' 

      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa2       , ya2 

      print*, xb2       , yb2 

      print*, xc2       , yc2 

      print*, xd2       , yd2 

      print*, xe2       , ye2 

      print*, ' ' 

      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

               print*, 'a',ka,kb,kc,kd,ke 

              t=t2 

       IF (hklk.gt.1.25) THEN 
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                      hklk=hklk*1 

                      else 

 

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.05) THEN 

         goto 1 

      endif 

      ENDIF 

      !ate aqui 

               somax=1 

         t3=t2 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t3=t3+0.0001 

      ka=kka(t3) 

      kb=kkb(t3) 

      kc=kkc(t3) 

      kd=kkd(t3) 

      ke=kke(t3) 

      somayk=ya3/ka+yb3/kb+yc3/kc+yd3/kd+ye3/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !calculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !aten‡ao para posterior normaliza‡Æo 

      xa3=ya3/ka 

      xb3=yb3/kb 

      xc3=yc3/kc 

      xd3=yd3/kd 

      xe3=ye3/ke 

      !calcular y3 pag 58 

      !calculo das entalpias/come‡o do balan‡o de energia 

 

      h3a=hha(t3) 

      h3b=hhb(t3) 

      h3c=hhc(t3) 

      h3d=hhd(t3) 

      h3e=hhe(t3) 

      h3=xa3*h3a+xb3*h3b+xc3*h3c+xd3*h3d+xe3*h3e 

      !calculo das h da fase vapor 

      hm3a=hmha(t3) 
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      hm3b=hmhb(t3) 

      hm3c=hmhc(t3) 

      hm3d=hmhd(t3) 

      hm3e=hmhe(t3) 

      hm3=ya3*hm3a+yb3*hm3b+yc3*hm3c+yd3*hm3d+ye3*hm3e 

 

      ya4=(L2/V3)*(xa3-xa2)+ya3 

      yb4=(L2/V3)*(xb3-xb2)+yb3 

      yc4=(L2/V3)*(xc3-xc2)+yc3 

      yd4=(L2/V3)*(xd3-xd2)+yd3 

      ye4=(L2/V3)*(xe3-xe2)+ye3 

      !temp 4 chutada 

      t4=t3+v 

      hm4a=hmha(t4) 

      hm4b=hmhb(t4) 

      hm4c=hmhc(t4) 

      hm4d=hmhd(t4) 

      hm4e=hmhe(t4) 

      hm4=ya4*hm4a+yb4*hm4b+yc4*hm4c+yd4*hm4d+ye4*hm4e 

      V4=(h3*L2-h2*L2-h3*V3+hm3*V3)/(hm4-h3) 

      L3=L2+V4-V3 

      hklk=xc3/xd3 

      !repertir para os outros pratos 

      print*, 'prato 3' 

      print*, "t3=",t3 

      print*, 'composi‡oes prato 3' 

      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa3       , ya3 

      print*, xb3       , yb3 

      print*, xc3       , yc3 

      print*, xd3       , yd3 

      print*, xe3       , ye3 

      print*, ' ' 

      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

              t=t3 

       IF (hklk.gt.1.25) THEN 

                      hklk=hklk*1 

                      else 

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.05) THEN 

         goto 1 

       endif 

      ENDIF 
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      !ate aqui 

      !ate aqui 

               somax=1 

         t4=t3 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t4=t4+0.0001 

      ka=kka(t4) 

      kb=kkb(t4) 

      kc=kkc(t4) 

      kd=kkd(t4) 

      ke=kke(t4) 

      somayk=ya4/ka+yb4/kb+yc4/kc+yd4/kd+ye4/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !calculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !aten‡ao para posterior normaliza‡Æo 

      xa4=ya4/ka 

      xb4=yb4/kb 

      xc4=yc4/kc 

      xd4=yd4/kd 

      xe4=ye4/ke 

      !calcular y3 pag 58 

      !calculo das entalpias/come‡o do balan‡o de energia 

 

      h4a=hha(t4) 

      h4b=hhb(t4) 

      h4c=hhc(t4) 

      h4d=hhd(t4) 

      h4e=hhe(t4) 

      h4=xa4*h4a+xb4*h4b+xc4*h4c+xd4*h4d+xe4*h4e 

      !calculo das h da fase vapor 

      hm4a=hmha(t4) 

      hm4b=hmhb(t4) 

      hm4c=hmhc(t4) 

      hm4d=hmhd(t4) 

      hm4e=hmhe(t4) 

      hm4=ya4*hm4a+yb4*hm4b+yc4*hm4c+yd4*hm4d+ye4*hm4e 

 

      ya5=(L3/V4)*(xa4-xa3)+ya4 

      yb5=(L3/V4)*(xb4-xb3)+yb4 

      yc5=(L3/V4)*(xc4-xc3)+yc4 

      yd5=(L3/V4)*(xd4-xd3)+yd4 

      ye5=(L3/V4)*(xe4-xe3)+ye4 

      !temp 5 chutada 
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      t5=t4+v 

      hm5a=hmha(t5) 

      hm5b=hmhb(t5) 

      hm5c=hmhc(t5) 

      hm5d=hmhd(t5) 

      hm5e=hmhe(t5) 

      hm5=ya5*hm5a+yb5*hm5b+yc5*hm5c+yd5*hm5d+ye5*hm5e 

      V5=(h4*L3-h3*L3-h4*V4+hm4*V4)/(hm5-h4) 

      L4=L3+V5-V4 

      hklk=xc4/xd4 

      !repertir para os outros pratos 

      t=t4 

      print*, 'prato 4' 

      print*, "t4=",t4 

      print*, 'composi‡oes prato 4' 

      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa4       , ya4 

      print*, xb4       , yb4 

      print*, xc4       , yc4 

      print*, xd4       , yd4 

      print*, xe4       , ye4 

      print*, ' ' 

      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

                  t=t4 

       IF (hklk.gt.1.25) THEN 

                      hklk=hklk*1 

                      else 

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.05) THEN 

         goto 1 

      endif 

      ENDIF 

      !ate aqui 

               somax=1 

         t5=t4 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t5=t5+0.0001 

      ka=kka(t5) 

      kb=kkb(t5) 

      kc=kkc(t5) 

      kd=kkd(t5) 

      ke=kke(t5) 
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      somayk=ya5/ka+yb5/kb+yc5/kc+yd5/kd+ye5/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !cálculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !aten‡ao para posterior normalização 

      xa5=ya5/ka 

      xb5=yb5/kb 

      xc5=yc5/kc 

      xd5=yd5/kd 

      xe5=ye5/ke 

      !calcular y3 pag 58 

      !calculo das entalpias/come‡o do balan‡o de energia 

 

      h5a=hha(t5) 

      h5b=hhb(t5) 

      h5c=hhc(t5) 

      h5d=hhd(t5) 

      h5e=hhe(t5) 

      h5=xa5*h5a+xb5*h5b+xc5*h5c+xd5*h5d+xe5*h5e 

      !calculo das h da fase vapor 

      hm5a=hmha(t5) 

      hm5b=hmhb(t5) 

      hm5c=hmhc(t5) 

      hm5d=hmhd(t5) 

      hm5e=hmhe(t5) 

      hm5=ya5*hm5a+yb5*hm5b+yc5*hm5c+yd5*hm5d+ye5*hm5e 

 

      ya6=(L4/V5)*(xa5-xa4)+ya5 

      yb6=(L4/V5)*(xb5-xb4)+yb5 

      yc6=(L4/V5)*(xc5-xc4)+yc5 

      yd6=(L4/V5)*(xd5-xd4)+yd5 

      ye6=(L4/V5)*(xe5-xe4)+ye5 

      !temp 6 chutada 

      t6=t5+v 

      hm6a=hmha(t6) 

      hm6b=hmhb(t6) 

      hm6c=hmhc(t6) 

      hm6d=hmhd(t6) 

      hm6e=hmhe(t6) 

      hm6=ya6*hm6a+yb6*hm6b+yc6*hm6c+yd6*hm6d+ye6*hm6e 

      V6=(h5*L4-h4*L4-h5*V5+hm5*V5)/(hm6-h5) 

      L5=L4+V6-V5 

      hklk=xc5/xd5 

      !repertir para os outros pratos 



74 

 

 

 

      t=t5 

      print*, 'prato 5' 

      print*, "t5=",t5 

      print*, 'composições prato 5' 

      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa5       , ya5 

      print*, xb5       , yb5 

      print*, xc5       , yc5 

      print*, xd5       , yd5 

      print*, xe5       , ye5 

      print*, ' ' 

      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

      t=t5 

      IF (hklk.gt.1.25) THEN 

                      hklk=hklk*1 

                      else 

                       

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.05) THEN 

         goto 1 

       endif 

      ENDIF 

      !ate aqui 

               somax=1 

         t6=t4 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t6=t6+0.0001 

      ka=kka(t6) 

      kb=kkb(t6) 

      kc=kkc(t6) 

      kd=kkd(t6) 

      ke=kke(t6) 

      somayk=ya6/ka+yb6/kb+yc6/kc+yd6/kd+ye6/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !cálculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !atenção para posterior normalização 
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      xa6=ya6/ka 

      xb6=yb6/kb 

      xc6=yc6/kc 

      xd6=yd6/kd 

      xe6=ye6/ke 

      !calcular y3 pag 58 

      !calculo das entalpias/começo do balanço de energia 

 

      h6a=hha(t6) 

      h6b=hhb(t6) 

      h6c=hhc(t6) 

      h6d=hhd(t6) 

      h6e=hhe(t6) 

      h6=xa6*h6a+xb6*h6b+xc6*h6c+xd6*h6d+xe6*h6e 

      !calculo das h da fase vapor 

hm6a=hmha(t6) 

      hm6b=hmhb(t6) 

      hm6c=hmhc(t6) 

      hm6d=hmhd(t6) 

      hm6e=hmhe(t6) 

      hm6=ya6*hm6a+yb6*hm6b+yc6*hm6c+yd6*hm6d+ye6*hm6e 

 

      ya7=(L5/V6)*(xa6-xa5)+ya6 

      yb7=(L5/V6)*(xb6-xb5)+yb6 

      yc7=(L5/V6)*(xc6-xc5)+yc6 

      yd7=(L5/V6)*(xd6-xd5)+yd6 

      ye7=(L5/V6)*(xe6-xe5)+ye6 

      !temp 7 chutada 

      t7=t6+v 

      hm7a=hmha(t7) 

      hm7b=hmhb(t7) 

      hm7c=hmhc(t7) 

      hm7d=hmhd(t7) 

      hm7e=hmhe(t7) 

      hm7=ya7*hm7a+yb7*hm7b+yc7*hm7c+yd7*hm7d+ye7*hm7e 

      V7=(h6*L5-h5*L5-h6*V6+hm6*V6)/(hm7-h6) 

      L6=L5+V7-V6 

      hklk=xc6/xd6 

      !repertir para os outros pratos 

      t=t6 

      print*, 'prato 6' 

      print*, "t6=",t6 

      print*, 'composi‡oes prato 6' 

      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa6       , ya6 

      print*, xb6       , yb6 

      print*, xc6       , yc6 

      print*, xd6       , yd6 

      print*, xe6       , ye6 

      print*, ' ' 
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      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

      !ate aqui 

        IF (hklk.gt.1.28) THEN 

                      hklk=hklk*1 

                      else 

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.030) THEN 

         goto 1 

      endif 

      ENDIF 

               somax=1 

         t7=t5 

      do while (somax.gt.0.02) 

      t7=t7+0.000 1 

      ka=kka(t7) 

      kb=kkb(t7) 

      kc=kkc(t7) 

      kd=kkd(t7) 

      ke=kke(t7) 

      somayk=ya7/ka+yb7/kb+yc7/kc+yd7/kd+ye7/ke 

      somax=(somayk-1)/1 

      if (somax.ge.0.0) then 

      somax=somax*1 

      else 

      somax=-somax 

      endif 

      q=q+1 

      enddo 

      !calculo dos valores de x1 a partir da temp achada 56 

      !aten‡ao para posterior normaliza‡Æo 

      xa7=ya7/ka 

      xb7=yb7/kb 

      xc7=yc7/kc 

      xd7=yd7/kd 

      xe7=ye7/ke 

      !calcular y3 pag 58 

      !calculo das entalpias/come‡o do balan‡o de energia 

 

      h7a=hha(t7) 

      h7b=hhb(t7) 

      h7c=hhc(t7) 

      h7d=hhd(t7) 

      h7e=hhe(t7) 
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      h7=xa7*h7a+xb7*h7b+xc7*h7c+xd7*h7d+xe7*h7e 

      !calculo das h da fase vapor 

      hm7a=hmha(t7) 

      hm7b=hmhb(t7) 

      hm7c=hmhc(t7) 

      hm7d=hmhd(t7) 

      hm7e=hmhe(t7) 

      hm7=ya7*hm7a+yb7*hm7b+yc7*hm7c+yd7*hm7d+ye7*hm7e 

      ya8=(L6/V7)*(xa7-xa6)+ya7 

      yb8=(L6/V7)*(xb7-xb6)+yb7 

      yc8=(L6/V7)*(xc7-xc6)+yc7 

      yd8=(L6/V7)*(xd7-xd6)+yd7 

      ye8=(L6/V7)*(xe7-xe6)+ye7 

      !temp 8 chutada 

      t8=t7+v 

      hm8a=hmha(t8) 

      hm8b=hmhb(t8) 

      hm8c=hmhc(t8) 

      hm8d=hmhd(t8) 

      hm8e=hmhe(t8) 

      hm8=ya8*hm8a+y8*hm8b+yc8*hm8c+yd8*hm8d+ye8*hm8e 

      V8=(h7*L6-h6*L6-h7*V7+hm7*V7)/(hm8-h7) 

      L7=L6+V8-V7 

      hklk=xc7/xd7 

      !repertir para os outros pratos 

      t=t7 

      print*, 'prato 7' 

      print*, "t7=",t7 

      print*, 'composi‡oes prato 7' 

      print*, 'liquido' , '           vapor' 

      print*, xa7       , ya7 

      print*, xb7       , yb7 

      print*, xc7       , yc7 

      print*, xd7       , yd7 

      print*, xe7       , ye7 

      print*, ' ' 

      print*, 'lkhk',hklk 

      print*, 'volatilidades',ka,kb,kc,kd,ke 

      print*, ' ' 

      IF (hklk.gt.1.25) THEN 

                      hklk=hklk*1 

                      else 

       tr=t/85 -1 

      IF (tr.gt.0) THEN 

         tr=tr*1 

       else 

       tr=-tr 

      ENDIF 

      IF (tr.lt.0.05) THEN 

         goto 1 
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      endif 

      ENDIF 

      !ate aqui 

      print*, nb,nt,a,bbb,v,tr 

       read*, j 

      IF (j.gt.2) THEN 

         goto 1 

      ENDIF 

      nt=nt-10**bbb 

      enddo 

      nb=nb-10**bbb 

      print*, " " 

      enddo 

C     acabam aqui os pares possíveis 

      goto 2 

  1    print*, 'alimenta‡Æo ' 

       goto 3 

2     print*, 'nao convergiu' 

3      a=a 

 

       end program 

      !fun‡oes para calculo de k 

      function kka(t) 

      real kka,t 

      kka=(0.0000002132*t**3)+(0.0000977603*t**2)+(0.0186111399*t)+0.711 

      kka=kka+0.0002243577 

      return 

      end 

      function kkb(t) 

      real kkb,t 

      kkb=(0.0259966327*t)-0.5327064821 

      return 

      end 

      function kkc(t) 

      real kkc,t 

      kkc=(0.0001281136*t**2)-(0.0007263743*t)+0.356858 

      return 

      end 

      function kkd(t) 

      real kkd,t 

      kkd=(0.0000820975*t**2)-(0.0026412210*t)+0.22706654 

      return 

      end 

      function kke(t) 

      real kke,t 

      kke=(0.000003928*t**3)-(0.000961245*t**2)+(0.085646*t)-2.27096234 

      return 

      end 

 

      function hha(t) 
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      real hha,t 

      hha=219.26*t+6538.4 

      return 

      end 

      function hhb(t) 

      real hhb,t 

      hhb=179.01*t+12728 

      return 

      end 

      function hhc(t) 

      real hhc,t 

      hhc=174.44*t+14744 

      return 

      end 

      function hhd(t) 

      real hhd,t 

      hhd=219.12*t+14145 

      return 

      end 

      function hhe(t) 

      real hhe,t 

      hhe=199.52*t+17684 

      return 

      end 

      function hmha(t) 

      real hmha,t 

      hmha=0.4121*t**2+6.2751*t+31863 

      return 

      end 

      function hmhb(t) 

      real hmhb,t 

      hmhb=112.68*t+33622 

      return 

      end 

      function hmhc(t) 

      real hmhc,t 

      hmhc=110.41*t+36510 

      return 

      end 

      function hmhd(t) 

      real hmhd,t 

      hmhd=116.56*t+44457 

      return 

      end 

      function hmhe(t) 

      real hmhe,t 

      hmhe=121.31*t+46544 

      return 

      end 


