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INTRODUÇÃO: 

Na década de 70, durante as crises do petróleo, foi criado no Brasil o Programa Nacional do Álcool 

(Pró-Álcool), em que se passou a estudar arduamente combustíveis de origem vegetal alternativos à 

gasolina oriunda do petróleo, com destaque para a produção de bioetanol a partir da cana de açúcar, 

técnica que predomina no país até os dias atuais (SILVA, 2022). Para tanto, é regulamentado pela 

Resolução N° 1 de 2015 do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA) que o etanol anidro 

componha a formulação da gasolina C, em uma mistura de 27% para a gasolina comum e 25% para a 

gasolina premium, com fração mássica mínima de etanol de 0,993 (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 2015). Para outros países, a fração mínima de 

álcool etílico pode variar de acordo com as normas locais, como mostra a Tabela 1. 

Local 
Teor mínimo de etanol Teor máximo de água 

Norma 
% massa % volume % massa % volume 

Brasil 99,3 98,0 0,7 – ANP Nº 19 (2015) 
EUA - 92,1 1,26 1,0 ASTM D4806-16 (2016) 

Países europeus 98,7 - 0,3 – EM 15376:2014 (2014) 
Tabela 1 - Especificações do bioetanol anidro a ser misturado com a gasolina. Fonte: Fontana et al. (2021). 

Sabe-se que o etanol e a água formam uma mistura azeotrópica em uma fração de etanol de 

0,8952 molar ou 0,9562 mássica à pressão atmosférica e 

temperatura de 78,2 °C (WALAS, 1985). O ponto de azeotropia 

pode ser identificado na Figura 1, a qual mostra que a fração 

molar de etanol na fase vapor é a mesma fração na fase líquida 

(com fração molar próxima de 0,9).  Dessa forma, para se obter 

o etanol anidro, é necessária alguma outra técnica adicional 

além da destilação tradicional, tais como a destilação extrativa, 

destilação azeotrópica, processos por membranas, como a 

pervaporação, por exemplo, e adsorção por peneiras 

moleculares, a qual é o objeto de estudo deste trabalho. 

Figura 1 - Equilíbrio líquido-vapor do sistema água-

etanol a 1 bar. (DIAS, 2008). 
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OBJETIVOS: 

O objetivo principal deste projeto é a avaliação do processo de adsorção em peneira molecular 

para produção de etanol anidro por meio de simulação de processos. Para atingir este objetivo principal, 

destacam-se os objetivos específicos a serem seguidos neste projeto: 

1) Revisão bibliográfica sobre adsorção em peneira molecular para compreensão dos fundamentos 

que regem o processo; 

2) Identificação das propriedades do leito adsorvente necessárias para simular o processo com base 

em estudos da literatura; 

3) Familiarização com o simulador de processos por meio da realização de exemplos da literatura; 

4) Simulação do processo de adsorção em um leito de adsorção; 

5) Verificação das curvas de ruptura e perfil de concentração no adsorvente e na corrente de produto. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

O fenômeno da adsorção consiste na transferência de massa de um ou mais componentes, 

chamados de adsorbatos, de uma fase fluida para a superfície de uma fase sólida, chamada adsorvente. 

Para colunas de adsorção, geralmente tem-se um leito fixo em que se mantem um fluxo contínuo de fluido 

através do leito recheado de adsorvente, o qual retém o adsorbato, separando-o da fase fluida até o 

momento em que o adsorvente fique saturado e a separação deixa de ser possível. Após a saturação, é 

necessário realizar a dessorção para a regeneração da fase sólida composta pelos adsorventes. Este 

processo é feito de forma física, já que a adsorção em peneiras moleculares é realizada através da 

fisissorção, caracterizada por ligações intermoleculares fracas (de van der Waals) (RUTHVEN, 1984). 

Peneiras moleculares são materiais sólidos porosos que possuem a capacidade de separar 

seletivamente compostos em uma mistura. Os microporos presentes em sua estrutura capturam as 

moléculas de um dos componentes da mistura por adsorção, enquanto as moléculas do outro 

componente não sofrem alteração. Um tipo de peneira molecular comumente utilizada em processos 

industriais são as zeólitas 3A, caracterizadas por uma estrutura cristalina porosa de alumino-silicatos 

(BRAGA, 2016), como mostra a Figura 2. A grande 

maioria desse tipo de peneira molecular é hidrofílica, 

exceto quando a zeólita passa pelo processo de 

desaluminação que a torna hidrofóbica (MÜLLER, 2017), 

o que favorece a captura de moléculas de água em 

relação às de etanol. Ademais, as zeólitas 3A, cuja 

nomenclatura se refere ao diâmetro de seus poros, no 

caso 3 Å, favorece sobremaneira a desidratação do 

etanol, já que a molécula de água possui diâmetro de 2,8 Å enquanto a de etanol possui 4,4 Å. 

O processo de adsorção com peneiras moleculares é mais vantajoso que outros processos de 

desitratação do etanol, como a destilação azeotrópica e a destilação extrativa que utilizam, 

respectivamente, o ciclohexano e o monoetilenoglicol. Como não há a adição de um solvente para separar 

Figura 2 – Estrutura cristalina porosa da zeólita 3A. 

(FONSECA, 2011) 
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a água do etanol, as peneiras moleculares minimizam a contaminação do produto final, proporcionando 

etanol de melhor qualidade, além de não requisitarem uma posterior etapa de recuperação do solvente 

(ABDALA, 2017). Em virtude disso, o processo utilizando peneiras moleculares possui menor gasto 

energético e menor consumo de vapor (HUANG et al., 2008), uma vez que se opera na fase vapor, não 

necessitando condensar o etanol hidratado na saída da coluna de destilação. 

METODOLOGIA: 

A fim de possibilitar as simulações através de adsorção simples em peneiras moleculares para um 

regime em batelada, foi utilizado o pacote Aspen Adsim do simulador Aspen, em que o adsorvente 

utilizado foi a zeólita 3A, já consolidada para esse tipo de aplicação (SIMO, 2009; FONSECA, 2011).  

Para a simulação, considerou-se que a corrente de alimentação de etanol hidratado seja de 3000 

kmol/h com fração molar de etanol igual a 0,8 e de água igual a 0,2 (menor que a azeotrópica, em relação 

ao etanol). A simulação tem como objetivo adsorver a água presente na alimentação produzindo na saída 

da coluna o etanol anidro, com 

fração mássica de etanol no produto 

de 0,993 e de água de 0,007, o que 

atende às especificações mínimas 

de etanol dos países europeus, dos 

Estados Unidos e do Brasil, 

conforme Tabela 1. Por outro lado, a 

fração mássica mínima de água não 

atende aos requisitos europeus, a qual 

deve ser menor que 0,003. As condições da alimentação do leito em fase gasosa foram 440,15 K de 

temperatura e 3,79 bar de pressão, conforme Fonseca (2011).  

Os parâmetros de 

operação utilizados foram os 

propostos por Fonseca (2011), 

conforme Tabela 2. Já os 

parâmetros do modelo de 

isoterma de Langmuir utilizado 

seguem na Tabela 3, assim 

como os coeficientes de transferência de massa adotados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Realizada a metodologia explicitada, simulou-se o processo em batelada de produção de etanol 

anidro por adsorção simples em peneira molecular com a utilização do software Aspen Adsim. 

Parâmetro Valor 

Leito de adsorção  

Hb - Comprimento do leito (m) 7,3 

Db - Diâmetro interno do leito (m) 2,4 

ℰi - Porosidade do leito (m3 vazios/m3 leito) 0,5098 

Adsorvente Zeólita 3A  

Rp - Raio da partícula adsorvente (m) 1,785‧10-3 

ℰp - Porosidade da partícula (m3 vazios/m3 leito) 0,2869 

RHOs - Densidade do sólido adsorvente (kg/m3) 2254 

Tabela 2 - Parâmetros de operação da coluna adsorvente com base em Fonseca 
(2011) 

 

Parâmetro Valor 

MTC Etanol - Coeficiente de transferência de massa (1/s) 0 

MTC Água - Coeficiente de transferência de massa (1/s) 1,03‧10-3 
IP (1, Etanol) Parâmetro 1 da isoterma para etanol 0 

IP (1, Água) Parâmetro 1 da isoterma para água 0,1489 

IP (2, Etanol) Parâmetro 2 da isoterma para etanol 0 

IP (2, Água) Parâmetro 2 da isoterma para água 19,11 

Tabela 3 - Coeficientes de transferência de massa e parâmetros da isoterma de Langmuir com 
base em Fonseca (2011) 
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Inseridas as considerações presentes nas Tabelas 2 e 3, geram-se curvas relevantes para o 

estudo do processo. Avaliando-se a fração de água na corrente de produto na saída da coluna ao longo 

do tempo, obtém-se as curvas de ruptura do sistema (Figura 3). 

Ademais, pode-se também 

comparar a evolução do perfil da fração 

molar de etanol e de água ao longo da 

coluna em diferentes tempos da 

simulação, como mostra a Figura 4. 

A partir dos resultados 

encontrados, é possível notar o efeito 

do fenômeno da adsorção seletiva 

ocorrendo ao longo da coluna 

adsorvente, haja vista que a fração 

molar de água na corrente de produto é 

menor que na corrente de alimentação. Por outro lado, com o passar do tempo, a concentração de água 

(adsorbato) vai gradualmente aumentando na corrente de produto, evidenciado na Figura 3 pela curva de 

ruptura. A partir do ponto de ruptura, o leito começa a saturar-se e, consequentemente, a capacidade do 

leito de adsorver água diminui. 

Através da Figura 4, 

observa-se que a base da 

coluna de adsorção (região 

próxima à corrente de 

alimentação) se satura mais 

rapidamente que as demais 

regiões do leito, as quais 

paulatinamente aumentam a 

quantidade de água adsorvida 

até saturarem. Esse fato é 

observado já que a parte superior da coluna recebe uma vazão parcialmente enriquecida em etanol, 

enquanto a base recebe o etanol hidratado da alimentação. 

Calculando-se os indicadores de desempenho do processo, obtivemos 91,3% de pureza para a 

simulação completa com duração de 5000 segundos. Porém, limitando a simulação para apenas 2337 

segundos, a pureza foi de 99,3%, enquanto a recuperação foi de 100,0% e a produtividade de.3,40 L/h/kg 

de adsorvente. A pureza atingida atende aos critérios para utilização como aditivo à gasolina (Tabela 1). 

A recuperação elevada de etanol indica que o leito adsorvente retém apenas as moléculas de água 

durante sua operação, permitindo a passagem de etanol. Já a produtividade obtida é consideravelmente 

menor que as obtidas em outros estudos na literatura, como em Fonseca (2011). Entretanto, vale destacar 

que o presente trabalho ocorre em regime batelada com o leito operando uma única vez, ao contrário do 

estudo de Fonseca (2011), o qual apresentou um regime cíclico 

Figura 3 – Curva de ruptura do processo de adsorção com peneiras moleculares 

Figura 4 – Perfil da coluna em diferentes tempos 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

As próximas etapas deste estudo serão avaliar as influências das variáveis de projeto e de 

processo na pureza, recuperação e produtividade do etanol anidro produzido, tais como a vazão da 

corrente de alimentação, a concentração de água na entrada, temperatura, pressão, dimensões da coluna 

adsorvente e parâmetros do modelo de isoterma, como o coeficiente de transferência de massa. 

CONCLUSÕES: 

Seguindo integralmente o cronograma de trabalho proposto, através de revisão bibliográfica dos 

fundamentos relacionados à pesquisa, identificação das propriedades do leito necessárias para a 

simulação e familiarização com o simulador de processos, foram atingidos todos os objetivos propostos 

inicialmente. A saber, foi possível compreender mais profundamente o fenômeno de adsorção, o 

mecanismo de funcionamento de peneiras moleculares, além da utilização de softwares para a simulação 

de processos químicos. Ademais, foi realizada a avaliação da simulação através de parâmetros de 

desempenho, como pureza, recuperação e produtividade. 
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