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2 COLUNA DE DESTILAÇÃO

2.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE DESTILAÇÃO

O processo de destilação é o processo de separação mais utilizado na indústria 

química. Através da destilação, consegue-se a separação das substâncias que formam 

uma  determinada  mistura  através  de  aquecimento  e  resfriamento.  Seu  princípio  de 

funcionamento é basicamente o aquecimento da mistura para a ebulição da substância 

mais volátil. Com o resfriamento através de um condensador conseguimos condensar a 

substância  mais  volátil  que  esta  em  forma  de  vapor,  separando-a  da  mistura.  Um 

processo típico de destilação é a destilação do petróleo para a separação das substâncias 

que o constituem (gás, querosene, gasolina, etc...). Nesta tese foi utilizada uma coluna de 

destilação no processo de separação de apenas duas substâncias. Em SEADER (1998), 

KISTER (1992), KISTER (1990), BILLET (1979), WINKLE (1967), STICHLMAIR e FAIR 

(1998) o processo de destilação é descrito com mais detalhes. Em COUPER et al. (2005) 

e DOHERTY e MALONE (2001) são apresentados critérios para o dimensionamento de 

uma coluna de destilação. A figura 2.1 mostra o esquema de uma coluna de destilação.

Figura 2.1 - Diagrama esquemático de uma simples coluna de destilação.
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A maneira mais fácil de entender o principio de funcionamento de uma coluna de 

destilação é estudando a destilação de misturas binárias (apenas duas substâncias). Na 

figura 2.1 é mostrado o diagrama esquemático de uma simples coluna de destilação de 

uma  mistura  composta  por  apenas  duas  substâncias.  Denominaremos  estas  duas 

substâncias por “Substância A” e “ Substância B”.  A mistura que fica na parte inferior da  

coluna de destilação é aquecida pelo aquecedor, o vapor gerado pelo aquecimento sobe 

dentro da coluna de destilação e é condensado pelo condensador. A medida que o vapor  

sobe pela coluna, a concentração da substância A aumenta (supõem-se que a substância 

A possui um ponto de ebulição menor que o ponto de ebulição da substância B). No topo 

da  coluna  de  destilação  existe  um  condensador  que  resfria  o  vapor  (mais  rico  em 

substância A do que em substância B). O condensado rico em substância A é removido 

(geralmente através de um decantador) e uma parcela deste condensado é injetado de 

volta para a coluna de destilação (refluxo). Como a substância A esta constantemente 

sendo eliminada da mistura devido a ebulição da mesma, a concentração de substância B 

aumenta no fundo da coluna de destilação.

A função dos pratos é de formar um sistema em equilíbrio. Geralmente a medida 

de temperatura é feita utilizando-se termo-resistores tipo PT100 ou termopares. Através 

da  medida  de  temperatura  nos  pratos  da  coluna  de  destilação,  podemos  estimar  a 

concentração da substância A a medida que sobe-se dentro da coluna de destilação. A 

figura 2.2 ilustra um dos pratos da coluna de destilação com mais detalhes.
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Figura 2.2 - Diagrama esquemático dos pratos da coluna de destilação.

Os pratos coletam o líquido condensado cuja temperatura é medida por sensores. 

Devido a fluxo do vapor que sobe e ao fluxo do condensado de desce, a temperatura 

varia de prato para prato. Este valor de temperatura aumenta a medida que se desce no 

interior da coluna de destilação. Cada prato possui pequenos orifícios para a passagem 

do vapor.  Como estes orifícios são muito pequenos, os mesmos permitem somente a 

passagem do  vapor  e  bloqueiam a  passagem do  condensado.  Para  a  passagem do 

condensado, existem os tubos mostrados na figura 2.2. Em todos os pratos, existe uma 

mistura formada pela substancia A e pela substancia B sendo que a medida que sobe-se 

de prato para prato, tem-se um aumento na concentração da substância mais volátil. Isto  

pode  ser  entendido  facilmente  visualizando-se  a  curva  de  equilíbrio  de  uma  mistura 

binária.  Nesta  tese  utilizou-se  uma  mistura  binária  de  água  e  etanol.  Sua  curva  de 

equilíbrio é mostrada na figura 2.3.
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Curva de equilíbrio da mistura água-etanol
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Figura 2.3 - Curva de equilíbrio da mistura água-etanol.

Na curva de equilíbrio do sistema água-etanol, vemos que para uma dada fração 

molar de etanol no líquido, teremos uma certa fração molar de etanol no vapor que é 

maior que a fração molar de etanol no liquido (isto é válido para valores de fração molar  

no liquido inferiores a 0,8). Isto ocorre porque o etanol possui um ponto de ebulição menor 

que o ponto de ebulição da água. Através da curva de equilíbrio, podemos entender como 

a concentração de etanol aumenta a medida de sobe-se na coluna de prato para prato. 

Na  coluna  de  destilação,  cada  prato  forma  um  sistema  em  equilibro  cuja  curva  de 

equilíbrio é a mostrada na figura 2.3 (isto para uma mistura água-etanol). Imagine que a 

mistura na base da coluna é formada por 20% de álcool e 80% de água por exemplo.  

Como cada prato é um sistema em equilíbrio que obedece a curva da figura 2.3, e se 

conhecemos o número de pratos, então podemos estimar a concentração do destilado no 

topo  da  coluna  através  do  diagrama  mostrado  na  figura  2.4  que  utiliza  a  curva  de 

equilíbrio e a reta de 45º. Em PERRY et al. (1984) é apresentada uma tabela de pontos  

da curva de equilíbrio acima. Em SEADER e HENLEY (1998) é apresentado um método 

gráfico que utiliza a curva de equilíbrio para a estimação da pureza do destilado com base 

no valor de refluxo.
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Figura 2.4 - Diagrama para a estimação das frações molares no liquido e no vapor.

O diagrama acima é valido quando o refluxo (parcela de destilado que retorna a 

coluna) é de 100% (todo refluxo retorna para a coluna) pois a utilização do refluxo no 

processo de destilação pode mudar o diagrama acima. Dado um valor de fração molar de 

etanol xb na base da coluna e sabendo-se que a mistura obedece a curva de equilíbrio 

dada acima, para obter a fração molar de etanol no vapor identificado por y1, traça-se uma 

reta de xb no eixo x até a curva de equilíbrio.  Através disto,  obtemos o valor y1 que 

corresponde ao valor de fração molar de etanol no vapor acima da base da coluna e  

abaixo do primeiro prato. Quando o vapor em y1 condensar no primeiro prato de baixo 

para cima, o valor de fração molar em x1 será igual ao valor de  fração molar em y1. Neste 

trecho da coluna, o liquido em x1 é mais rico em etanol que o liquido na base da coluna. 

Para saber o valor de fração molar de etanol em y2, traça-se uma reta paralela ao eixo x 

até interceptar a reta de 45 º. A partir da reta em 45 º traça-se uma reta paralela ao eixo y  

até a curva de equilíbrio e então obtém-se o valor de y2 e assim sucessivamente para 

encontrar y4. Como a cada prato da coluna a mistura sofre um aumento na fração molar 

de etanol de acordo com a curva de equilíbrio, temos a separação do etanol da mistura. 

Para valores de refluxo diferentes de 100%,  utiliza-se um diagrama diferente apresentado 

em SEADER e  HENLEY (1998).  Observando  a  curva  de  equilíbrio,  vemos que  para 

valores maiores que 0,8 de fração molar de etanol no líquido, a curva de equilíbrio se 
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aproxima da reta de 45 º. Portanto para estes valores de fração molar de etanol no líquido 

a separação não é possível  já que de prato para prato a concentração de etanol não 

muda. Para estes valores de fração molar de etanol no liquido, ocorre a formação de uma 

mistura  azeotrópica.  Para  a  separação  do  etanol nestes  valores  de  concentração,  é 

necessário adicionar uma terceira substância na coluna para que a molécula da água seja 

separada  da  molécula  do  etanol  já  que  as  duas  possuem  uma  afinidade  para  se 

misturarem. Este processo de acionar esta terceira substância na coluna de destilação 

esta fora do escopo desta tese e pode ser obtido na obra de VOGEL (1971).

2.2 COLUNA DE DESTILAÇÃO UOP3CC

A coluna de destilação utilizada neste  trabalho é uma coluna de destilação do 

modelo UOP3CC de fabricação armfield. A figura 2.5 mostra uma foto perfil da coluna de 

destilação.

Figura 2.5 - Foto perfil da coluna de destilação.
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A coluna de destilação utilizada neste trabalho apresenta mais recursos do que o 

exemplo  simples  de  coluna  de  destilação  mostrado  na  figura  2.1.  Para  descrever 

detalhadamente todos os recursos desta coluna de destilação, iremos nos orientar pela 

figura 2.6 mostrada abaixo.

Figura 2.6 - Diagrama esquemático da coluna de destilação UOP3CC.

A coluna de destilação possui 8 pratos cuja temperatura é lida pelos sensores T1, 

T2, T3, T4, T5 , T6, T7 e T8. Toda a coluna é formada por duas seções de vidro (seção  

que contém os sensores T1 até T4 e seção que contém os sensores T5 até T8) que 

possuem 4 pratos cada uma. Uma resistência elétrica na base da coluna é responsável 

por aquecer a mistura binária que será destilada. Embaixo do aquecedor elétrico existe a 

válvula V2 (vide diagrama esquemático)  que permite  a coleta da mistura binária  para 

análise. O aquecedor possui um tubo transparente que permite a visualização do nível de 

mistura que esta sendo destilada. No topo do aquecedor existe um sensor de nível que 

Dosador para 
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protege a resistência elétrica de um possível sobre-aquecimento quando  a quantidade de 

mistura no interior do aquecedor estiver baixa. A figura 2.7 mostra a base da coluna de 

destilação.

Figura 2.7 - Base da coluna de destilação com a indicação do visor para visualizar o nível de mistura.

Esta coluna de destilação permite operação contínua onde o válvula V1 é aberta e 

a bomba de alimentação é ligada, desta forma a substância com maior ponto de ebulição 

é  separada  da  mistura  e  armazenada  no  tanque  inferior  e  a  coluna  de  destilação  é 

continuamente alimentada pelos tanques de alimentação (os mesmos contém a mistura a 

ser destilada). Também neste modo de operação é possível realizar um pré-aquecimento 

da  mistura  através  do  trocador  que  calor.  Neste  modo  de  operação,  a  substância 

aquecida que sai da base da coluna de destilação passa pelo trocador que calor onde 

ocorre o aquecimento da mistura que vem do tanque de alimentação. Portanto a mistura 

pré-aquecida pela substância que saí do fundo da coluna de destilação é bombeada para 

o meio da coluna de destilação. As figuras 2.8, 2.9 e 2.10 mostram respectivamente o 

trocador de calor, os tanques de alimentação e a bomba de alimentação.

Visor
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Figura 2.8 - Trocador de calor.

Figura 2.9 - Tanques de alimentação.
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Figura 2.10 - Bomba de alimentação.

Repare que as temperaturas na entrada e saída do trocador de calor (relativas ao 

fluído  de  aquecimento  e  ao  fluído  de  resfriamento)  são  medidas  por  sensores  de 

temperatura,  totalizando  a  medida  de  4  temperaturas  somente  no  trocador  de  calor. 

Todas as temperaturas indicadas no diagrama esquemático são lidas por termopares. 

Quando a válvula V1 é fechada, a coluna de destilação opera sem a alimentação dos 

tanques, neste caso a base da coluna de destilação opera somente com a mistura que 

fica armazenada em seu interior, uma quantidade de 10 a 12 litros. 

A coluna de destilação possui  8 pratos que coletam o material  condensado no 

interior da coluna, onde cada prato possui um termopar para a leitura da temperatura. Os 

pratos possuem um tubo que permite o escoamento do material condensado de prato 

para prato de modo que não ocorra o transbordamento de condensado em um prato. A 

figura 2.11 mostra com detalhes um prato da coluna de destilação.
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Figura 2.11 - Prato da coluna de destilação com o termopar para a medição de temperatura.

No topo da coluna de destilação existe um condensador que é alimentado por água 

fria através da válvula V5, esta válvula pode controlar a vazão de água que passa pelo 

condensador. A função deste condensador é de condensar o vapor que sobe pela coluna 

de destilação fazendo que o  material  condensado escoe pelo  decantador  (portanto  o 

decantador recolhe condensado rico na substância com o menor ponto de ebulição). Veja 

que as temperaturas de entrada e saída do condensador são medidas por termopares 

(sensores T11 e T12). O rotâmetro Fl1 informa a vazão de água corrente que passa pelo  

condensador.  No decantador existe a válvula V10 que em conjunto com a válvula de 

refluxo permite que o condensado no decantador escoe até o reservatório superior ou 

retorne a coluna de destilação (refluxo), sendo que este refluxo é injetado no topo da 

coluna. Também é possível recolher uma amostra do material do decantador para análise 

através da válvula V3 cuja temperatura do condensado é medida através do termopar 

T13. No reservatório superior é possível injetar o material condensado de volta a base da 

coluna de destilação através da válvula V12 e recolher uma amostra para análise através 

da válvula V4. 

TermoparPrato no interior da 
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O manômetro em U permite realizar uma leitura visual da queda de pressão na 

coluna de destilação. Para a operação do manômetro em U basta abrir as válvulas V6 e 

V7.

Para ensaios em atmosfera rarefeita, pode-se acoplar uma bomba de vácuo que é 

acionada pela vazão de água. O nível de vácuo é ajustado através da válvula V15 e o 

valor da pressão no interior  da coluna de destilação é visualizado no manômetro P1.  

Repare que com o acionamento da bomba de vácuo,  teremos atmosfera rarefeita  na 

coluna de destilação, no reservatório inferior e no reservatório superior. As figuras 2.12, 

2.13 e 2.14 mostram respectivamente o condensador, o decantador e o manômetro em U 

respectivamente.

Figura 2.12 - Condensador.
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Figura 2.13 - Decantador.

Figura 2.14 - Manômetro em U.
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A válvula  de  refluxo  da coluna de destilação é  do tipo ON/OFF,  portanto  para 

controlar  a  quantidade  de  refluxo,  utilizou-se  um  sinal  PWM de  baixa  freqüência  na 

válvula de refluxo. A medida que a substância com menor ponto de ebulição evapora e é  

condensada pelo condensador, temos um aumento da concentração da substância com 

maior ponto de ebulição no fundo da coluna de destilação. A substância com menor ponto 

de  ebulição  que  é  condensada  no  topo  da  coluna  de  destilação  é  armazenada  no 

reservatório  superior.  A  substância  com  maior  ponto  de  ebulição  cuja  concentração 

aumenta  na base da coluna de destilação é  recolhida  e armazenada no reservatório 

inferior.  Os  reservatórios  inferior  e  superior  são  mostrados  nas  figuras  2.15  e  2.16 

respectivamente. A válvula de refluxo é mostrada na figura 2.16.

Figura 2.15 - Reservatório inferior.
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Figura 2.16 - Reservatório superior e válvula de refluxo.

As figuras 2.17, 2.18 e 2.19 mostram respectivamente o rotâmetro, o manômetro 

P1 e a válvula V5.

Figura 2.17 - Rotâmetro.
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Figura 2.18 - Manômetro P1.

Figura 2.19 - Válvula V5.
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Observando as fotos da coluna de destilação,  vemos que a mesma possui  um 

isolamento térmico para que não ocorra perda de calor da coluna para o meio externo. No 

processo de destilação é possível injetar uma determinada substância no topo da coluna 

através da válvula V8. Este processo denomina-se destilação azeotrópica. A figura 2.20 

mostra o reservatório para esta substância.

Figura 2.20 - Reservatório para operação em destilação azeotrópica.
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A tabela 2.1 mostra as características de cada equipamento utilizado no controle e 

automação da coluna de destilação.

Tabela 2.1 - Características técnicas dos equipamentos utilizados na coluna de destilação.

Equipamento Características técnicas

Aquecedor elétrico 127 V com potência máxima de 2000 W

Bomba de alimentação 100 W

Termopares Termopares tipo K – Cromo/Alumínio

Válvula de refluxo Válvula ON/OFF – opera com 24 volts DC com uma 

potência de 11,2 W

Reservatório superior Capacidade de 4,5 litros

Reservatório inferior Capacidade de 4,5 litros

Tanque de alimentação Capacidade de 4,5 litros

Rotâmetro Mede a vazão de água de 0 cm3/min até 4400 cm3/min

2.3 PAINEL DE CONTROLE DA COLUNA DE DESTILAÇÃO

A coluna de destilação UOP3CC esta equipada com um painel de controle que 

permite  a visualização de todas as temperaturas em displays  e o controle manual  do 

aquecimento e da bomba de alimentação. O painel possui duas interfaces de I/O do tipo 

conector  IDC de 50 vias onde todas as variáveis  do processo podem ser  medidas e 

algumas  delas  podem  ser  manipuladas.  Neste  trabalho  utilizou-se  um  computador 

equipado com placa de aquisição de dados e software de aquisição e controle para o 

controle e supervisão da coluna. A parte frontal do painel que permite o controle manual e  

a visualização dos variáveis do processo em um display não será usada, visto que o 

software supervisório em computador permite o controle manual e a gravação de todas as 

variáveis no HD. Desta forma através do software supervisório temos uma interface mais 

amigável.

Além de permitir  a  leitura das temperaturas,  esta placa de aquisição de dados 

permite o controle do aquecimento e da taxa de refluxo através de saídas analógicas. A 
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figura 2.21 mostra um diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados e a figura 

2.22 mostra a vista frontal do painel de controle da coluna de destilação. 

Figura 2.21 - Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados.

Figura 2.22 - Painel de controle da coluna de destilação.

Na  interface  de  I/O  existem  sinais  analógicos  e  digitais,  as  tabelas  2.2  e  2.3 

mostram quais as variáveis do processo que podem ser lidas ou manipuladas através das 
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interfaces de I/O 1 e 2 respectivamente. Todos os sinais analógicos operam em uma faixa 

de valores de 0 à 5 Volts.

Tabela 2.2 - Relação de sinais de entrada e saída na interface de I/O 1.

Porta de I/O 1

Saídas analógica Grandeza física relacionada

Ch 0 – pinos 1 e 2 Temperatura do aquecedor (T9)

Ch 1 – pinos 3 e 4 Temperatura do topo da coluna de destilação (T10)

Ch 2 – pinos 5 e 6 Temperatura da água que entra no condensador (T11)

Ch 3 – pinos 7 e 8 Temperatura da água que sai do condensador (T12)

Ch 4 – pinos 9 e 10 Temperatura do refluxo (T13)

Ch 5 – pinos 11 e 12 Temperatura da mistura de alimentação (T14)

Ch 6 – pinos 13 e 14 Velocidade da bomba de alimentação (0-300 RPM)

Ch 7 – pinos 15 e 16 Medida da potência do aquecedor (0-2.0 kW)

Entradas Analógicas Grandeza física relacionada

Ch 0 – pinos 22 e 23 Controle do aquecedor (0-2.0 kW)

Ch 1 – pinos 24 e 25 Controle da bomba de alimentação (0-300 RPM)

Saídas Digitais Grandeza física relacionada

Ch 0 – pino 28 Nível baixo de mistura no aquecedor

Ch 1 – pino 29 Controle ON/OFF do aquecedor

Ch 2 – pino 30 Controle ON/OFF da bomba de alimentação

Ch 3 – pino 31 Controle da válvula de refluxo

Entradas Digitais Grandeza física relacionada

Ch 0 – pino 38 Operação da válvula de refluxo

Ch 1 – pino 41 Watchdog
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Tabela 2.3 - Relação de sinais de entrada e saída na interface de I/O 2.

Porta de I/O 2

Saídas analógica Grandeza física relacionada

Ch 0 – pinos 1 e 2 Temperatura no prato (T1)

Ch 1 – pinos 3 e 4 Temperatura no prato (T2)

Ch 2 – pinos 5 e 6 Temperatura no prato (T3)

Ch 3 – pinos 7 e 8 Temperatura no prato (T4)

Ch 4 – pinos 9 e 10 Temperatura no prato (T5)

Ch 5 – pinos 11 e 12 Temperatura no prato (T6)

Ch 6 – pinos 13 e 14 Temperatura no prato (T7)

Ch 7 – pinos 15 e 16 Temperatura no prato (T8)

Todas as temperaturas podem ser lidas em uma escala de 0 à 150 ºC, como as 

saídas analógicas operam entre 0 a 5 Volts,  então 0 Volts equivale a 0 ºC e 5 Volts 

equivale a 150 ºC. Para a leitura da potência no aquecedor e da rotação na bomba de 

alimentação, o valor de 0 Volts equivale ao valor de 0,0 kW no aquecedor e 0 RPM na 

bomba de alimentação e o valor de 5 Volts equivale a 2,0 kW no aquecedor  e 300 RPM 

na bomba de alimentação.  Nas entradas analógicas a operação ocorre entre 0 e 5 Volts, 

desta  forma quando injetamos um valor  de  0  Volts  teremos 0,0  kW no aquecedor  e 

quando injetamos 5 Volts teremos 2,0 kW.

2.4 INSTRUMENTAÇÃO PARA A MEDIDA DA CONCENTRAÇÃO DE ETANOL

Conforme visto na figura 2.6, a válvula V4 permite a coleta do material destilado, 

assim como a válvula V11 permite a coleta do material  menos volátil.  Para verificar a 

eficiência do processo de destilação utilizamos um aparelho denominado refratômetro. 

Sabe-se que de acordo com a variação de um dos componentes de uma mistura temos 

uma respectiva variação do índice de refração (PERRY et al.,1984). Portanto para medir a 

concentração de uma determinada substância em uma mistura, podemos utilizar o índice 

de refração. A figura 2.23 mostra o desenho esquemático de um refratômetro e a figura 

2.24 mostra o refratômetro utilizado.
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Figura 2.23 - Desenho esquemático de um refratômetro.

Figura 2.24 - Refratômetro utilizado.

Para diferentes concentrações de etanol, o ângulo critico θ (figura 2.23) irá ter um 

valor diferente, desta forma é possível medir o valor da concentração de uma determinada 
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substância  em uma  mistura  binária.  O  refratômetro  utilizado  apresenta  duas  escalas 

conforme é mostrado na figura 2.25.

Figura 2.25 - Medida do índice de refração.

Conforme pode ser visto na figura 2.25, existem duas escalas para a medida do 

índice  de  refração.  Para  medir  o  índice  de  refração,  o  usuário  do  refratômetro  deve 

regular a lente do aparelho até que a zona escura (escuridão) coincida com o vértice no 

centro do círculo. Quando esta coincidência ocorrer, o usuário lê o índice de refração em 

uma das  escalas  mostradas  acima.  Um texto  mais  detalhado  sobre  o  refratômetro  é 

encontrado em VOGEL (1971).

A figura 2.26 mostra a curva de índice de refração em função da porcentagem 

mássica de etanol na mistura. Para valores acima de 50% de porcentagem de etanol, um 

valor de índice de refração irá retornar dois valores diferentes de porcentagem mássica de 

etanol, portanto não se pode medir a porcentagem de etanol para valores acima de 50%. 

O uso do refratômetro nos da uma medida precisa da porcentagem mássica de etanol 

para valores abaixo de 50%. Em POLING et al. (2000) é apresentada a tabela de pontos  

da curva da figura 2.26. 

Vértice no centro 
do círculo

Escalas do índice 
de refração
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Figura 2.26 - Curva do índice de refração em função da porcentagem mássica de etanol.

Para medir a porcentagem mássica de etanol para valores acima de 50% utilizou-

se  a  medida  de  densidade.  Através  da  densidade  da  mistura,  pode-se  obter  a 

porcentagem mássica de etanol. A figura 2.27 mostra uma curva de densidade em função 

da porcentagem mássica de etanol.
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Figura 2.27 - Curva da densidade em função da porcentagem mássica de etanol.
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Como a curva mostrada na figura 2.27 retorna apenas um valor de porcentagem 

mássica para cada valor de densidade, pode-se medir a porcentagem mássica de etanol 

na mistura para todos os possível  valores de porcentagem. Nesta tese,  optou-se por 

realizar as medidas das porcentagens mássicas de etanol das amostras coletadas na 

coluna através do refratômetro e através da medida de densidade.

A medida de densidade pode ser realizada através de um instrumento denominado 

picnômetro. O picnômetro é um recipiente com volume conhecido e um termômetro de 

mercúrio. O termômetro de mercúrio indica a temperatura da mistura que irá preencher o 

picnômetro, pois sabe-se que a densidade varia com a temperatura. Geralmente utiliza-se 

a leitura deste termômetro quando a medida de densidade deve ser muito precisa. Como 

o picnômetro tem o seu volume conhecido, preenche-se o mesmo com a mistura e depois 

meça-se  o  peso  do  picnômetro.  Subtraindo-se  o  peso  do  picnômetro  vazio  do  peso 

medido do picnômetro preenchido com a mistura e dividindo este resultado pelo volume 

conhecido do picnômetro é possível estimar a densidade com uma boa precisão. A figura 

2.28 mostra o picnômetro utilizado.

Figura 2.28 - Picnômetro utilizado.

Limitador 
de nível
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O picnômetro possui um limitador de nível para que em toda as medidas, o volume 

de mistura em seu interior seja sempre o mesmo. Conhecendo o valor da densidade, 

obtém-se o valor da porcentagem mássica de etanol. Com este valor da porcentagem 

mássica  de etanol  pode-se  também descobrir  qual  dos  dois  valores  de  porcentagem 

mássica de etanol obtido com o método do refratômetro é o verdadeiro quando trabalha-

se  com valores de porcentagem mássica de etanol maior que 50%.

Além destes  recursos,  pode-se  estimar  a  concentração  de  etanol  ao  longo  da 

coluna através dos diagramas de fase da mistura água-etanol. A figura 2.29 mostra o 

diagrama de fase da mistura água-etanol.

Diagramas de fase da mistura água-etanol
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Figura 2.29 - Diagramas de fase da mistura água-etanol.

Os  diagramas  de  fase  mostram  como  variam  os  pontos  de  ebulição  ou 

condensação da mistura água-etanol de acordo com o valor de fração molar de etanol no 

vapor ou no liquido. Através destas curvas, podemos estimar a concentração de etanol a 

partir das temperaturas medidas pelos termopares. Dependendo se o termopar estiver 

lendo a temperatura no vapor ou a temperatura no liquido, utiliza-se a curva vermelha 

(vapor) ou a curva azul (liquido) para estimar a concentração de etanol. Em YAWS (1977) 

e YAWS (1999) são apresentados os diagramas de fase e muitas outras propriedade 

físicas e químicas da mistura água/etanol.


