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Introdução: Mesmo apesar de uma eficiência termodinâmica inerentemente baixa, a
destilação é uma operação unitária que tem continuado a ser, por um longo tempo, o
principal método de separação em plantas de processamento. Geralmente, a destilação
provê o melhor e mais barato método para se separar uma mistura de líquidos em seus
componentes, o que torna seu estudo e aperfeiçoamento algo bastante viável, seja do
ponto de vista econômico ou técnico, nos processos de separação. Objetivo: O presente
trabalho visa a aplicação experimental e técnica dos conhecimentos teóricos de
fenômenos de transporte, físico-química, termodinâmica, operações unitárias,
instrumentação e controle. Também, desenvolver um experimento de laboratório com
um planejamento passo-a-passo, a qual poderá ser realizada em semestres posteriores
pelos alunos do curso de engenharia química. Metodologia: Utilizando de pesquisas
bibliográficas, bem como de estudos experimentais de destilação laboratorial, foi
idealizado e projetado o aparato de destilação fracionada e seu sistema de controle
automático de temperatura. Experimentos foram conduzidos em um aparato mais
simples, mas com os mesmos componentes principais, a fim de se comprovar a
eficácia de separação de compostos multicomponentes. Concomitantemente, foram
feitos orçamentos de materiais para montagem da coluna e dos dispositivos de controle
de temperatura. Resultados: Na coluna utilizada em laboratório, pôde-se realizar, com
eficiência e eficácia, a separação de misturas ternárias simples (como a mistura
acetona-etanol-água), bem como a separação de alguns azeótropos (glicerina-etanol).
Foi feita a curva de aquecimento da manta e o gráfico de separação da mistura ternária.
A coluna projetada é um aparato vítreo montado a partir de vidrarias como: balão de
fundo redondo de três bocas, manta aquecedora, funil cilíndrico graduado de adição,
motor de 12 V para a agitação da mistura, termopar tipo K, coluna de Vigreux com
recheio de pérolas de vidro, adaptador de três vias, adaptador reto, adaptador de vácuo,
condensador Dimroth e balão de fundo chato. O controle automático será realizado em
malha fechada por um microcontrolador, sendo que serão monitoradas ambas as
temperaturas do vapor e do líquido em aquecimento. O orçamento do projeto foi
concluído em prazo hábil e com preço acessível, cerca de 5 vezes menor que uma
coluna semelhante montada por uma empresa especializada. Conclusão: Foi realizado,
com sucesso, o projeto e montagem da coluna de destilação fracionada proposto no
início do trabalho em um curto período de tempo (3 meses). A experiência foi
proveitosa, onde pôde-se projetar um equipamento de engenharia em escala
laboratorial e conviver com a prática da boa engenharia.
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