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RESUMO 

 Modelos matemáticos para escoamentos bifásicos são muito eficazes para a resolução de 

uma grande classe de aplicações em engenharia, que vão desde problemas interfaciais a 

misturas com diversas velocidades. Estes modelos levam em consideração os fenômenos de 

propagação da onda em ambas as fases, bem como as transferências de massa, momentum e 

de energia entre elas. Eles são formados por sistemas de equações diferenciais parciais que 

devem reter a sua natureza hiperbólica em todas as circunstâncias. Nesse contexto, cada fase é 

em geral considerada como sendo uma substância compressível, o que requer o conhecimento 

das equações fundamentais de estado para descrever adequadamente o fenômeno de 

transformação de fase. Embora existam muitas equações de estadona literatura (tal como as 

equações cúbicas de Van der Waalspor exemplo), algumas delas são bastante complexas e 

têm se demonstrado inadequadas para este tipo de modelos. Seu uso leva a problemas mal 

postos (como perda de hiperbolicidade) para os estados termodinâmicos dentro do domo de 

saturação. Para superar essa dificuldade, a equação do gás enrijecido de estado para cada fase 

tem sido empregada recentemente na literatura como uma alternativa atraente. A forma 

analítica particularmente simples deste tipo de equação permite expressões explícitas de 

praticamente todas as relações termodinâmicas, mantendo alta precisão e as principais 

propriedades físicas da matéria, tais como efeitos moleculares atrativos e repulsivos. No 

entanto, a determinação dos parâmetros constitutivos não é uma tarefa fácil quando o líquido 

e o seu vapor são considerados simultaneamente. Neste caso, os parâmetros das equações de 

estado de cada fase devem ser adequadamente correlacionados a fim de alcançar sucesso. Este 

trabalho apresenta uma estratégia para determinar todos os parâmetros constitutivos de 

equações de estado de gásenrijecido, tanto para o líquido quanto para o seu vapor sobre uma 

vasta gama de temperaturas, desde a referente a linha trípliceatéo ponto crítico. A estratégia 

baseia-se na minimização com restrição de funcionais não lineares adequados que descrevem 

o erro no espaço de Hilbert entre relações termodinâmicas teóricas e experimentais. Para isso 

as propriedades termodinâmicas do NIST são utilizadas como dados experimentais. Os 

resultados obtidos para a água e o dodecano são apresentados e comparados com os dados 

experimentais e uma estratégia existente disponível na literatura. 

 

Palavras-Chave:  Gás Enrijecido; Escoamentos bifásicos;Misturas líquido-vapor. 
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ABSTRACT 

Mathematical models of two-phase flowsare very effective for the resolution of a 

large class of engineering applications, ranging from interfacial problems to mixtures 

with several velocities. These models take into account the wave propagation 

phenomena in both phases as well as the mass, momentum and energy 

transfersbetween them. They are formed by systems of partial differential equations 

which must retain its hyperbolic nature under all circumstances. In such a context, each 

phase is in general assumed to be acompressible substance, requiringthe knowledge of 

appropriate fundamental equations of state to properly describe the phase 

transformation phenomenon. Although there are many equations of state (such as the 

cubic equations; Van der Walls for example) in the literature, some of them are quite 

complex and have been shown to beinappropriate for these kind of models. Their usage 

leads to ill-posed problems (such as loss of hyperbolicity) for thermodynamic states 

inside the saturation dome. To overcome such a difficulty, the stiffened gas equation of 

state for each phase has been employed recently in the literature as an attractive 

alternative. The particularly simple analytical form of this type of equationallows 

explicit expressions of virtually all thermodynamic relationships, while retaining high 

accuracy and the main physical properties of the matter, such as attractive and repulsive 

molecular effects. Nevertheless, the determination of the constitutive parameters is not 

an easy task when the liquid and its vapor are to be considered simultaneously. In this 

case, the parameters of the equations of state of each phase must beproperly linked in 

order to achieve success. This works presents a strategy to determine all constitutive 

parameters of stiffened gas equations of state for boththe liquid and its vapor over 

awide range of temperatures from the triple to the critical points. The strategy is based 

on the minimization with restriction of suitable nonlinear functions, which describesthe 

error in a Hilbert space between theoretical and experimental thermodynamic 

relationships. To do so, the thermodynamic properties of the NIST are used as 

experimental data. The obtained results for water and dodecaneare presented and 

compared with the raw experimental data and one existing strategy available in the 

literature. 

 

Key-Words: Stiffened Gas; Two-phase flow; Liquid-vapor Mixtures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem como objetivo a determinação de coeficientes das equações 

fundamentais de estado do tipo gás enrijecido para substâncias puras, mais especificamente 

líquidos e seus vapores. Estas equações se tornam necessárias nos modelos de escoamentos 

bifásicos a dois fluidos. As equações fundamentais de estado utilizadas são válidas em estados 

inferiores ao ponto críticoe, portanto, os fluidos supercríticos não serão estudados. 

Pode-se encontrar na literatura diversas leis de estado que são, a princípio, válidas no 

domínio líquido, vapor e mistura. Porém, a escolha de incluir misturas nas leis de estado 

conflitam com o retorno para o equilíbrio dos estados metaestáveis. Este conflito pode gerar 

problemas de consistência no modelo. Como o retorno ao equilíbrio não intervém na noção de 

tempo de relaxamento, ele corresponderá a um trajeto cinético e não termodinâmico. 

No âmbito da modelagem de escoamentos bifásicos com transferência de massa entre 

as fases, três tipos de modelos não sofrem destes defeitos. O primeiro é conhecido com o 

nome de modelo do segundo gradiente [4]. O segundo é conhecido por modelo de 5 equações 

[5] e o terceiro, proposto por Baer e Nunziato, permite resolver uma ampla gama de 

problemas [2].Os modelos a 5 e 7 equações são incondicionalmente hiperbólicos. Eles 

permitiram a resolução de problemas em interfaces entre fluidos não miscíveis além de uma 

gama de problemas de escoamentos com velocidades diferentes (no caso do modelo a 7 

equações) [1]. Escolhas mais gerais tratando o fechamento destes modelos foram propostas 

por Saurel e Renaud, com uma análise obtida a partir de um novo método de homogeneização 

[8]. 

Para os modelos a 5 ou 7 equações, que são os únicos considerados neste documento, 

é indispensável conhecer a equação fundamental de estado de cada fase. Sua determinação se 

torna delicada quando dois fluidos correspondem ao líquido e seu vapor. Neste caso as 

constantes das leis de estado não são independentes e sua determinação deve ser feita com 

precaução [1]. 

Na segunda parte do documento alguns princípios termodinâmicos serão apresentados 

e as trocas de fases serão relembradas. Em seguida, as equações fundamentais de estado de 

gás enrijecido serão introduzidas. Estas equações são bastante atraentes do ponto de vista de 

simulações numéricas, pois além de possuírem uma forma compacta simples incorporam as 

propriedades necessárias para traduzir os efeitos atrativos e repulsivos dos líquidos e gases. 
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Em um terceiro momento, os dados experimentais serão apresentados e ajustados em 

curvas para duas substâncias: água e dodecano. Na quarta parte do documento apresenta-se 

uma estratégia para a determinação dos coeficientes das equações de gás enrijecido, para o 

líquido e seu vapor, a partir da solução de vários problemas de minimização com restrição de 

funcionais não lineares que traduzem o erro no espaço de Hilbert entre correlações 

termodinâmicas teóricas e experimentais.  Para isso as propriedades termodinâmicas do NIST 

(NationalInstituteof Standards and Technology) são utilizadas como dados experimentais. Os 

resultados obtidos para a água e o dodecano são apresentados e comparados com os dados 

experimentais e uma estratégia disponível na literatura. 
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2 PRINCÍPIOS TERMODINÂMICOS 

 

2.1 CURVAS DE SATURAÇÃO 

  

Na termodinâmica clássica, duas variáveis de estado são suficientes para representar o 

estado termodinâmico de uma substância pura e monofásica. Estas variáveis devem ser 

escolhidas dentre as cinco mostradas a seguir ou sendo uma combinação dentre elas: energia 

interna, entropia, volume específico, pressão ou temperatura. As equações de estado permitem 

relacionar as três últimas variáveis citadas. Pode-se encontrar na literatura várias equações de 

estado, mais ou menos complexas de acordo com o meio que se quer modelar e o domínio das 

variáveis que se propõe a utilizar. No caso onde a evaporação acontece, a equação de estado 

não deve apenas representar o comportamento de cada fluido puro (líquido e vapor) 

separadamente, mas sim o comportamento da mistura bifásica que é visualizada em uma zona 

particular no diagrama de fase (P,v) representado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Diagrama de fase (P,v) de uma substância pura. 

Fonte: Cengel, Termodinâmica (1996) 

 

Pode-se observar na Figura 2.1 uma zona de mistura onde as duas fases coexistem: o 

interior da curva de saturação. Esta zona é delimitada por duas curvas (uma líquida e a outra 

vapor), que se juntam no ponto crítico (Pc ,vc) situados sobre a isotermacrítica onde T = Tc . 

Uma outra curva de grande importância que trata indistintamente as duas fases, relaciona a 

pressão e a temperatura: a pressão de vapor saturado Psat(T) que pode ser observada na Figura 

2.2. 
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Figura 2.2 – Curva de vapor saturado para uma substância pura. 

 

 

Estas curvas foram obtidas de maneira experimental e correspondem ao estado de 

equilíbrio em temperatura, pressão e potencial químico (energia livre de Gibbs) das duas 

fases. Na literatura existem inúmeras equações que definem aproximações dessas curvas [10], 

citando por exemplo a proposta por Frost e Kallkwarf[11] que é utilizada para descrever as 

curvas de saturação de certos hidrocarbonetos: 

ln 𝑃 = 𝐴 +
𝐵

𝑇
+ 𝐶 ln 𝑇 +

𝐷 𝑃

𝑇2                   (1) 

Onde P e T representam respectivamente a pressão de saturação e sua temperatura associada. 

Os coeficientes A, B, C e D são constantes obtidas experimentalmente. 

Uma outra curva de grande importância consiste no calor latente de vaporização Lv(T). 

Ela representa a energia necessária para evaporar uma certa quantidade de líquido a uma certa 

temperatura. Como acontece para as outras curvas esta também possui diversas equações que 

a aproximam na literatura [10],como é o caso da equação de Clausius-Clayperon: 

𝐿𝑣(𝑇) = 𝑇(𝑣𝑣(𝑇) − 𝑣𝑙(𝑇))
𝑑𝑃𝑠𝑎𝑡

𝑑𝑇
                 (2) 

Onde vv(T) e vl(T) são respectivamente os volumes específicos do vapor e do líquido 

na saturação a temperatura T. 

 As equações de estado utilizadas para descrever o comportamento dos fluidos puros 

dentro da zona de mistura são fortemente dependentes das curvas de saturação. Geralmente 
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estas equações de estado são cúbicas. Podemos citar por exemplo as equações de estado de 

Van der Walls et al. [12] e também Benedict et al. [10]. Porém a utilização destas equações 

para modelos de escoamentos de misturas (equações de Euler) acaba gerando uma perda de 

hiperbolicidade na zona de mistura bifásica. No interior da curva de saturação, zona onde 

𝑐2 = −𝑣2(𝜕𝑃 𝜕𝑣⁄ )𝑠 < 0, sendo c a velocidade cujo som se propaga no meio. Esta região é 

conhecida como espinoidal, que é na verdade o local de conexão artificial isoentrópico entre o 

líquido e seu vapor seco. É também o local de transição das equações hiperbólicas que 

traduzem as leis de conservação das equações elípticas. Para melhor preservar a 

hiperbolicidade do meio é necessário utilizar uma equação de estado para cada fase, de 

maneira que cada fluido possui sua própria termodinâmica e também sua própria entropia (c2 

> 0 para as duas fases). Dessa maneira a conexão entre as duas isoentrópicas não é um trajeto 

termodinâmico e sim um trajeto cinético que deve ser tratado sob a forma de termos fonte 

[13]. A estratégia que trata do problema da zona espinoidal necessita da determinação das 

equações de estado de cada fase, pois os fluidos puros têm comportamentos completamente 

diferentes. A determinação destas equações representa o objeto deste documento. 

 As equações de estado tratadas neste documento serão as de Gás-Enrijecido, esta 

equação é simples, comparada às demais da literatura e é bem rica fisicamente falando. Na 

próxima seção veremos que este tipo de equações fundamentais de estado traduz as principais 

propriedades de um fluido puro. 

  

2.2 EQUAÇÕESFUNDAMENTAIS DE ESTADO 

 

 As equações de estado são por definição equações termodinâmicas que descrevem a 

matéria sob as condições físicas em que ela se encontra. São equações constitutivas que 

relacionam funções de estado associadas à matéria, como a pressão, temperatura e volume 

específico. As equações fundamentais de estado vão além, pois além das propriedades citadas 

anteriormente elas ainda levam em conta as influências calóricas, relacionando também os 

calores específicos da substância nestas expressões [14]. 

 Dentre as equações fundamentais de estado presentes na literaturaa aproximação de 

gás-enrijecido demonstra ser a melhor aplicável pela sua fácil manipulação em se tratando de 

misturas. A forma mais geral desta equação fundamental de estado é apresentada logo abaixo: 
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𝑃(𝑣, 𝑒) = (𝛾 − 1)
(𝑒−𝑞)

𝑣
− 𝛾𝑃∞                  (3) 

Onde P, v, e eq são respectivamente a pressão, volume específico, energia interna específica e 

energia de formação do fluido considerado. Os parâmetros γ,𝑃∞eq representam coeficientes 

constantes que traduzem as propriedades termodinâmicas do fluido. Esta equação de estado 

descrita em [9] é uma forma linearizada das equações de estado do tipo Mie-Gruneisen. O 

termo (𝛾 − 1)
𝑒−𝑞

𝑣
  representa um efeito repulsivo, presente em todos os meios (gás, líquido e 

sólido), atrelado à agitação molecular. Já o termo 𝛾𝑃∞representa os efeitos deatração 

molecular que garantem a coesão da matéria nos estados líquido e sólido [1]. 

 Para certas aplicações, a determinação da temperatura é indispensável. Se faz então 

necessária a determinação das equações de estado que levam em conta as influências térmicas 

onde T = T (P, v) ou T =T (e, v) que neste estágio ainda não conhecemos mas que com as 

relações fundamentais da termodinâmica, as relações de Maxwell, elas são determinadas. 

 

2.3 RELAÇÕES DE MAXWELL 

 

 As relações de Maxwell podem ser obtidas a partir da igualdade das derivadas 

segundas das propriedades conhecidas como potenciais termodinâmicos, que são eles a 

energia livre de Helmholtz (F = e – Ts) e a energia livre de Gibbs (G = h – Ts). As quatro 

equações conhecidas como relações de Maxwell são as seguintes: 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑣
)

𝑠
= − (

𝜕𝑃

𝜕𝑠
)

𝑣
                      (4) 

(
𝜕𝑇

𝜕𝑃
)

𝑠
= (

𝜕𝑣

𝜕𝑠
)

𝑃
                       (5) 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑣
= (

𝜕𝑠

𝜕𝑣
)

𝑇
                       (6) 

(
𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
= − (

𝜕𝑠

𝜕𝑃
)

𝑇
                      (7) 

Estas relações são válidas para sistemas compressíveis e mais detalhes podem ser encontrados 

em [14].Destas equações podem ser derivadas muitas outras relações, mas trataremos aqui 

apenas de duas delas que nos serão úteis na seção a seguir, são elas as seguintes: 
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(
𝜕𝑒

𝜕𝑣
)

𝑇
= 𝑇 (

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑣
− 𝑃                     (8) 

(
𝜕𝑠

𝜕𝑃
)

𝑇
= − (

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
                      (9) 

 

2.4 DEFINIÇÃO DAS EQUAÇÕES FUNDAMENTAIS DE GÁS ENRIJECIDO  

 

 O objetivo desta seção é determinar e expressão da equação fundamental de estado 

P=P(v,T) sob a aproximação de gás enrijecido, e desta maneira poder se encontrar as relações 

da temperatura com a equação de estado. 

 Manipulando a equação (3) obtém-se: 

 𝑒(𝑣, 𝑇) =
𝑃(𝑣,𝑇)+𝛾𝑃∞

𝛾−1
𝑣 + 𝑞                   (10) 

Onde a relação P(v,T) ainda é desconhecida.  

Da equação (10) pode-se deduzir as seguintes derivadas parciais: 

(
𝜕𝑒

𝜕𝑇
)

𝑣
=

𝑣

𝛾−1
(

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑣
                      (11) 

(
𝜕𝑒

𝜕𝑣
)

𝑇
=

𝑣

𝛾−1
(

𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑇
+

𝑃+𝛾𝑃∞

𝛾−1
                   (12) 

Igualando uma das derivações das leis de Maxwell (8) e a equação (12) obtém-se: 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑇
=

(𝛾−1)𝑇

𝑣
(

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑣
−

𝛾(𝑃+𝑃∞)

𝑣
                 (13) 

Por outro lado, sabe-se também que 𝐶𝑣 = (𝜕𝑒 𝜕𝑇)⁄
𝑣
, onde Cv é por definição é o calor 

específico a volume constante do fluido. Este parâmetro é considerado constante na 

aproximação de gás-enrijecido [1]. Desta maneira pode-se reescrever aequação (11): 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝑣
=

(𝛾−1)𝐶𝑣

𝑣
                       (14) 

Integrando-a em relação a temperatura obtém-se: 

𝑃(𝑣, 𝑇) =
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑣
+ 𝐾(𝑣)                   (15) 
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Onde K (v) é função apenas do volume específicov.Derivando a equação (15) em relação a v a 

temperatura constante obtém-se: 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑇
= −

(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑣2 +
𝑑𝐾

𝑑𝑣
                    (16) 

Utilizando as equações (14) e (15) na relação (13) obtém-se: 

(
𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑇
= −

(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑣2 −
𝛾

𝑣
(𝐾(𝑣) + 𝑃∞)               (17) 

Igualando as equações (16) e (17) obtém-se uma equação diferencial ordinária de primeira 

ordem que se deve resolver: 

𝑑𝐾

𝑑𝑣
+

𝛾

𝑣
(𝐾(𝑣) + 𝑃∞) = 0                    (18) 

A solução é dada por (com C sendo uma constante a determinar): 

𝐾(𝑣) =
𝐶

𝑣𝛾 − 𝑃∞                      (19) 

Desta maneira, a lei P(v,T) pode ser expressa da seguinte forma: 

𝑃(𝑣, 𝑇) =
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑣
+

𝐶

𝑣𝛾 − 𝑃∞                  (20) 

A constante C é calculada a partir de um estado de referência (P0, T0, v0): 

𝑃(𝑣0, 𝑇0) =
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇0

𝑣0
+

𝐶

𝑣0
𝛾 − 𝑃∞ = 𝑃0               (21) 

Logo C pode ser escrita da seguinte maneira: 

𝐶 = 𝑣0
𝛾 (𝑃0 + 𝑃∞ −

(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇0

𝑣0
)                 (22) 

Analisando as ordens de grandeza dos termos com valores experimentais pode-se 

perceber que a constante C pode ser negativa. Neste caso ocorre um problema pois as 

isotermas de um fluido não são monótonas. Para uma dada pressão e temperatura obtém-se 

vários valores para o volume específico, o que não pode ser aceito. Além disso a 

hiperbolicidade dos modelos de escoamento utilizados não são mais respeitadas, pois a 

velocidade do som ao quadrado se torna negativa. Com o objetivo de rejeitar essas situações 
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não físicas presentes na lei P(v,T)equação (20), escolhe-se a solução particular onde C vale 

zero [1]. Desta maneira a equação (20) se torna: 

𝑃(𝑣, 𝑇) =
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑣
− 𝑃∞                    (23) 

Com a equação fundamental de estado P(v,T)descoberta o objetivo é definir todas as 

outras variáveis termodinâmicas em função de P e T. 

Manipulando a equação (23) obtém-se: 

𝑣(𝑃, 𝑇) =
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑃+𝑃∞
                      (24) 

Reescrevendo a equação (10) pode-se obter: 

𝑒(𝑃, 𝑇) =
𝑃+𝛾𝑃∞

𝑃+𝑃∞
𝐶𝑣𝑇 + 𝑞                   (25) 

Utilizando agora a definição da entalpia específica tem-se: 

ℎ(𝑃, 𝑇) = 𝑒(𝑃, 𝑇) + 𝑃 𝑣(𝑃, 𝑇)  

ℎ(𝑃, 𝑇) =  𝛾𝐶𝑣𝑇 + 𝑞                     (26) 

Onde a constante q pode ser calculada com ajuda com estado de referência (P0, T0) que terá 

como energia interna específica e0. Reescrevendo a equação (25) tem-se: 

𝑒(𝑃0, 𝑇0) =
𝑃0+𝛾𝑃∞

𝑃0+𝑃∞
𝐶𝑣𝑇0 + 𝑞 = 𝑒0                (27) 

De onde obtém-se: 

𝑞 = 𝑒0 −
𝑃0+𝛾𝑃∞

𝑃0+𝑃∞
𝐶𝑣𝑇0                     (28) 

E como ℎ0 = 𝑒0 + 𝑃0𝑣0 = 𝑒0 + 𝑃0
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇0

𝑃0+𝑃∞
  pode-se reescrever a equação (8) da seguinte 

maneira: 

𝑞 = ℎ0 − 𝛾𝐶𝑣𝑇0                      (29) 

É importante destacar desde já que a entalpia específica h depende somente da 

temperatura T. Este resultado será importante para os próximos passos. Um outro parâmetro 
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que é de grande importância é o calor específico a pressão constante𝐶𝑝 = (𝜕ℎ 𝜕𝑇⁄ )𝑃 = 𝛾𝐶𝑣 

[1]. 

Para determinar a equação da entropia específica faz-se uso de uma das derivações das 

equações de Maxwell (9) e derivando a equação (24) tem-se: 

(
𝜕𝑠

𝜕𝑃
)

𝑇
= − (

𝜕𝑣

𝜕𝑇
)

𝑃
= −

(𝛾−1)𝐶𝑣

𝑃+𝑃∞
                  (30) 

A integração desta expressão resulta em: 

𝑠(𝑃, 𝑇) = −(𝛾 − 1)𝐶𝑣 ln(𝑃 + 𝑃∞) + 𝐾(𝑇)             (31) 

Onde K(T) é uma função da temperatura. Em seguida usa-se a equação da energia livre de 

Gibbs (𝐺 = ℎ − 𝑇𝑠) e deriva-se a equação em relação a temperatura mantendo a pressão 

constante: 

(
𝜕𝐺

𝜕𝑇
)

𝑃
= (

𝜕ℎ

𝜕𝑇
)

𝑃
− 𝑠 − 𝑇 (

𝜕𝑠

𝜕𝑇
)

𝑃
                  (32) 

Sabe-se também que(𝜕𝐺 𝜕𝑇⁄ )𝑃 = −𝑠, combinando-a com as equações (32) e (26) pode-se 

obter: 

(
𝜕𝑠

𝜕𝑇
)

𝑃
=

1

𝑇
(

𝜕ℎ

𝜕𝑇
)

𝑃
=

𝛾𝐶𝑣

𝑇
                    (33) 

Derivando a equação (31) em relação a T à pressão constante e utilizando a equação anterior 

(33) pode-se definir a função K(T): 

𝐾(𝑇) = 𝛾𝐶𝑣 ln(𝑇) + q′                    (34) 

Onde q’ é uma constante. Desta maneira a equação geral da lei de s(P,T)pode ser escrita da 

seguinte maneira: 

𝑠(𝑃, 𝑇) = 𝐶𝑣 ln (
𝑇𝛾

(𝑃+𝑃∞)𝛾−1
) + 𝑞′                 (35) 

Onde a constante q’ pode ser calculada através de um estado de referência (P0, T0) cuja 

entropia é dada por s0. 

𝑞′ = 𝑠0 − 𝐶𝑣 ln (
𝑇0

𝛾

(𝑃0+𝑃∞)𝛾−1)                  (36) 
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Dessa maneira pode-se definir a equação da energia livre de Gibbs, também conhecida como 

potencial químico G: 

𝐺(𝑃, 𝑇) = ℎ(𝑃, 𝑇) − 𝑇𝑠(𝑃, 𝑇) = (𝛾𝐶𝑣 − 𝑞′)𝑇 − 𝐶𝑣𝑇 ln (
𝑇𝛾

(𝑃+𝑃∞)𝛾−1) + 𝑞    (37) 

No estudo de escoamentos bifásicos as equações diferenciais parciais devem ser 

hiperbólicas e o cálculo da velocidade do som no meio é fundamental para a validação das 

mesmas. A propagação das ondas acústicas no meio depende da velocidade do som que é 

característica do fluido utilizado [1]. A velocidade do som é dada por: 

𝑐2 = −𝑣2 (
𝜕𝑃

𝜕𝑣
)

𝑠
= 𝛾𝑣(𝑃 = 𝑃∞)                 (38) 

Por fim reescreve-se as equações fundamentais de estado de maneira a serem aplicadas 

nas seções seguintes: 

𝑒(𝑃, 𝑣) =
𝑃+𝛾𝑃∞

𝛾−1
𝑣 + 𝑞                    (39) 

𝑣(𝑃, 𝑇) =
(𝛾−1)𝐶𝑣𝑇

𝑃+𝑃∞
                      (40) 

ℎ(𝑇) = 𝛾𝐶𝑣𝑇 + 𝑞                      (41) 

𝐺(𝑃, 𝑇) = (𝛾𝐶𝑣 − 𝑞′)𝑇 − 𝐶𝑣𝑇 ln (
𝑇𝛾

(𝑃+𝑃∞)𝛾−1) + 𝑞           (42) 

Onde as constantes 𝛾, 𝑃∞, 𝐶𝑣, 𝑞  e 𝑞′ devem ser determinadas. 
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3 CÁLCULO DOS PARÂMETROS DAS EQUAÇÕES FUNDAMENTAIS DE 

ESTADO DE GÁS-ENRIJECIDO 

 

O objetivo desta seção é determinar os parâmetros das equações fundamentais de 

estado de gás-enrijecido cujos valores dependerão de dados experimentais que são diferentes 

para cada substância pura estudada.Os dados experimentais utilizados foram cedidos pelo 

banco de dados da internet do NationalInstituteof Standards and Technology (NIST),cujas 

tabelas obtidas apresentam a variação das propriedades em função da temperatura, e dessa 

maneira pôde-se traçar as curvas e obter aproximações de funções das mesmas com um erro 

desprezível. Este procedimento foi feito para duas substâncias puras associadas aos seus 

vapores, o dodecano e a água. A partir das tabelas obtidas pôde-se traçar os gráficos de 

dispersão e além disso traçar curvas de tendência que utilizam o método de ajuste dos 

mínimos quadrados para aproximar uma equação analítica que seja próxima aos pontos da 

tabela. A medida de “proximidade” da equação analítica em relação aos pontos experimentais 

é feita pelo coeficiente R2 que será mostrada logo abaixo na equação (43): 

𝑅2 =
∑ (𝑓(𝑖)−�̅�)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 ,𝑒𝑥𝑝−�̅�)
2𝑛

𝑖=1

                     (43) 

Onde 𝑓(𝑖) é o valor da equação analítica quando a variável independente vale i, 𝑌 ̅é a média 

aritmética dos valores experimentais e 𝑌𝑖 ,𝑒𝑥𝑝é o valor experimental dado pela tabela com a 

variável independente valendo i. 

Os parâmetros que deseja-se saber os valores devem ser calculados a partir das curvas 

de saturação. Os pontos experimentais que formam estas curvas são encontrados fazendo-se 

variar a temperatura ou pressão de uma mistura líquido-vapor em equilíbrio (equilíbrio de 

pressões, temperatura e potencial químico). Cada valor de temperatura corresponde a uma 

única pressão de saturação e um único potencial químico. Portanto, cada estado do equilíbrio 

corresponde a uma única massa específica e uma única entalpia específica para cada fase. Por 

este motivo os índices l e v serão utilizados para designar as fases líquida e vapor 

respectivamente. 

 Em um primeiro momento os dados experimentais acompanhados de expressões 

analíticas que aproximam as curvas serão apresentados tanto para o dodecano quanto para a 

água. Em um segundo momento as aproximações analíticas serão confrontadas com as 

equações de gás-enrijecido por meio de um método de minimização com restrições e a partir 



27 

 

de métodos computacionais encontrar valores para os parâmetros com o menor erro global 

possível. 

 

3.1.1  DODECANO  

 

As figuras seguintes mostram as curvas experimentais das seguintes propriedades 

termodinâmicas saturadas em função da temperatura: Pressão de saturação, massa 

específica da fase líquida, massa específica da fase vapor,entalpia específica da fase líquida 

eentalpia específica da fase vapor. As curvas foram obtidas conforme o procedimento 

explicado no início da seção e seu coeficiente de correlação (R2) que tem seu valor 

máximo como 1, quando a curva é perfeitamente aproximada, será mostrado na próxima 

tabela. 

 

 

Figura 3.1 - Gráfico da pressão de saturação pela temperatura para o dodecano. 
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Figura 3.2 - Gráfico da massa específica na fase líquida da saturação pela temperatura 

para o dodecano. 

 

 

 

Figura 3.3 - Gráfico da massa específica na fase vapor da saturação pela temperatura 

para o dodecano. 
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Figura 3.4 - Gráfico da entalpia específica na fase líquida da saturação pela temperatura 

para o dodecano. 

 

 

Figura 3.5 - Gráfico da entalpia específica na fase vapor da saturação pela temperatura 

para o dodecano. 

 

 

Tabela 3.1 – Expressões analíticas encontradas para as propriedades termodinâmicas do 

dodecano.  

Propriedade 

termodinâmica 

Equação R2 

Psat 𝑃𝑠𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑝(T)  =  1,907766945665000. 10−10. 𝑇4  

−  2,695466069160910. 10−7. 𝑇3  
+  1,441700882179620. 10−4. 𝑇2  
−  3,451073010995890. 10−2. T 
+  3,111444070635540 

 0,99998 
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ρl 𝜌𝑙 𝑒𝑥𝑝(T)  =  −1,081424450860640. 10−12. 𝑇6

+  2,864299868541010. 10−9. 𝑇5  
−  3,133621246398210. 10−6. 𝑇4  
+  1,808505662749420. 10−3. 𝑇3  
−  5,802197990924660. 10−1. 𝑇2  
+  9,734911682291930. 101. T 
−  5,859856211319030. 103 

0,99997 

 

ρv 𝜌𝑣 𝑒𝑥𝑝(T)  =  1,330690481565540. 10−12. 𝑇6  

−  3,534776420108990. 10−9. 𝑇5  
+  3,878240708427340. 10−6. 𝑇4  
−  2,245749886027840. 10−3. 𝑇3  
+  7,231647842009860. 10−1. 𝑇2  
−  1,227135759551120. 102. T 
+  8,570146518317250. 103 

0,99939 

 

hl ℎ𝑙 𝑒𝑥𝑝(T)  =  2,664314397376960. 10−13. 𝑇6  

−  7,011473059447850. 10−10. 𝑇5

+  7,601960131072840. 10−7. 𝑇4  
−  4,338855679325010. 10−4. 𝑇3  
+  1,393006815079410. 10−1. 𝑇2  
−  2,181781403402620. 101. T 
+  1,078657642321640. 103 

0,99999 

 

hv ℎ𝑣 𝑒𝑥𝑝(T)  =  −5,283637410503950. 10−13. 𝑇6

+  1,407673955895620. 10−9. 𝑇5  
−  1,550543473994210. 10−6. 𝑇4

+  9,004113076899470. 10−4. 𝑇3  
−  2,880615891517600. 10−1. 𝑇2  
+  4,954695394412430. 101. T
−  3,361825051854760. 103 

0,99999 

 

 

 

3.1.2  ÁGUA 

 

As figuras seguintes mostram as curvas experimentais das seguintes propriedades 

termodinâmicas saturadas em função da temperatura: Pressão de saturação, massa 

específica da fase líquida, massa específica da fase vapor,entalpia específica da fase líquida 

eentalpia específica da fase vapor. As curvas foram obtidas conforme o procedimento 

explicado no início da seção e seu coeficiente de correlação (R2) que tem seu valor 

máximo como 1, quando a curva é perfeitamente aproximada, será mostrado na próxima 

tabela. 
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Figura 3.7 - Gráfico da pressão de saturação pela temperatura para a água. 

 

 

 

Figura 3.8 - Gráfico da massa específica na fase líquida da saturação pela temperatura 

para a água. 
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Figura 3.9 - Gráfico da massa específica na fase vapor da saturação pela temperatura 

para a água. 

 

 

Figura 3.10 - Gráfico da entalpia específica na fase líquida da saturação pela 

temperatura para a água. 
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Figura 3.11 - Gráfico da entalpia específica na fase vapor da saturação pela temperatura 

para a água. 

 

Tabela 3.2–Expressões analíticas encontradas para as propriedades termodinâmicas da 

água.  

Propriedade 

termodinâmica 

Equação R2 

Psat 𝑃𝑠𝑎𝑡 𝑒𝑥𝑝(T) = 1,665593050855370. 10−9. 𝑇4  

−  2,131418306482740. 10−6. 𝑇3  
+  1,049377971364530. 10−3. 𝑇2  
−  2,350367856019600. 10−1. T 
+  2,013633275980960. 101 

0,99998 

 

ρl 𝜌𝑙𝑒𝑥𝑝(T) = −5,846669282849080. 10−12. 𝑇6  

+  1,571569889308090. 10−8. 𝑇5  
−  1,741899241761020. 10−5. 𝑇4  
+  1,018358326560320. 10−2. 𝑇3

−  3,312576889717610. . 𝑇2  
+  5,680653730207430. 102. T 
−  3,908094026529200. 104 

0,99895 

 

ρv 𝜌𝑣 𝑒𝑥𝑝(T) = 5,387632445388780. 10−12. 𝑇6  

−  1,446391843306140. 10−8. 𝑇5  
+  1,600240564736590. 10−5. 𝑇4  
−  9,330770238575830. 10−3. 𝑇3

+  3,022614835125120. 𝑇2

−  5,156155485678660. 102. 𝑇 
+  3,618031644076840. 104 

0,99058 

 

hl ℎ𝑙 𝑒𝑥𝑝(T) = 7,604100255721560. 10−12. 𝑇6  

−  2,040793727709770. 10−8. 𝑇5  
+  2,257430351679490. 10−5. 𝑇4

−  1,315984310133950. 10−2. 𝑇3  
+  4,261856246867710. 𝑇2  
−  7,226169853085680. 102. T
+  4,984227241381040. 104 

0,99984 
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hv ℎ𝑣𝑒𝑥𝑝(T) = −1,214903974736340. 10−11. 𝑇6  

+  3,255007250974910. 10−8. 𝑇5  
−  3,594463580677610. 10−5. 𝑇4  
+  2,091465909708550. 10−2. 𝑇3  
−  6,760288006051400. 𝑇2  
+  1,152629756942470. 103. 𝑇 
−  7,859722004453300. 104 

0,99228 

 

 

3.2 CÁLCULO DOS PARÂMETROS 

 

 Nesta seção tem-se como objetivo o cálculo dos coeficientes γ,Cv, P∞, q e q’ tratando 

das duas fases existentes na mistura, para melhor satisfazer as curvas experimentais. O 

método de cálculo mais aceito na literatura, cujos resultados são amplamente utilizados pode 

ser observado em [1], porém o método aplicado usa de apenas dois estados de referência 

experimentais para cada parâmetro encontrado, fazendo com que os resultados sejam bons 

para uma parte do domínio, localmente, e não globalmente, indo da linha tríplice ao ponto 

crítico. Outro problema deste método é que ele prescinde da escolha dos estados de 

referência, o que nem sempre é trivial. Neste documento propõe-se a utilização do ajuste de 

curvas por um método de minimização com restrições, para que se obtenha os valores dos 

parâmetros físicos obedecendo as leis que os regem. Esta minimização foi feita 

computacionalmente com o uso do programa WolphramMathematica, com o objetivo de obter 

um resultado globalmente mais coerente. 

 

3.2.1  MÉTODO DE MINIMIZAÇÃO 

 

 Sendo a função f(T) a equação analítica de uma propriedade termodinâmica e a 

função g(T,u) a equação fundamental de estado de gás enrijecido desta mesma propriedade 

termodinâmica, onde o vetor u contém os parâmetros que se deseja determinar, tem-se: 

‖𝑓‖ = √∫ |𝑓(𝑇)|2𝑑𝑇
𝑇𝑐

𝑇0
≤  ∞                  (44) 

‖𝑔‖ = √∫ |𝑔(𝑇, 𝑢)|2𝑑𝑇
𝑇𝑐

𝑇0
≤  ∞                 (45) 
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A partir das equações mostradas em (44) e (45) pode-se definir uma função l(u): R+ x 

R+descrita abaixo: 

𝑙(𝑢) = ‖𝑓 − 𝑔‖ = √∫ |𝑓(𝑇) − 𝑔(𝑇, 𝑢)|2𝑑𝑇
𝑇𝑐

𝑇0
,            (46) 

Na quall(u) ≤ ∞ respeita também a condição de convergência. O objetivo neste momento é a 

obtenção do vetor u com os valores que deixem a função l(u) mais próxima de zero 

possívelrespeitando também certas restriçõese isto é feito resolvendo-se o seguinte problema 

de minimização com restrição: 

min
𝑢 Є 𝑅2

𝑙(𝑢) ,  com  𝑢1 > 0  e 𝑢2 > 0               (47) 

Este problema é resolvido numericamente utilizando a função Minimize do programa 

WolframMathematica, onde o mesmo encontra o menor valor possível del(u)variando os 

parâmetros desconhecidos até chegar a uma combinação ótima. Levando em conta também as 

possíveis restrições físicas dos parâmetros desconhecidos. Considerando n a enésima iteração 

do algoritmo proposto na equação (47) tem-se o critério de parada para achar a solução 

numérica quando as normas do gradiente e da distância entre os dois últimos passos é menor 

que a seguinte tolerância: 

|[∇𝑙(𝑢𝑛)]𝑖| max{|𝑢𝑖
𝑛|,1}

max{|𝑙(𝑢𝑛)|𝑖,1}
≤  ∈

1

3    para i Є {1,2}           (48) 

Onde a equação (48) pode ser reescrita da seguinte forma: 

|𝑢𝑖
𝑛−𝑢𝑖

𝑛−1|

max{|𝑢𝑖
𝑛|,1}

≤  ∈
2

3       para i Є {1,2}           (49) 

Tendo como contexto do problema de minimização o esquema adaptativo de integral 

baseado nas regras de Gauss-Kronrod (Piessens,deDoncker-Kapenga, Uberhuber, &Kahaner, 

1983)com um erro relativo menor que Є que normalmente é inferior a 10−6.  

 

 

 

3.2.2  APLICAÇÃO DO MÉTODO 
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Neste estágio já se obteve todas as equações necessárias para a aplicação do método. 

Tanto as equações experimentais quanto as teóricas (equações de gás-enrijecido) já são 

conhecidas, logo a metodologia será aplicada por passos que serão mostrados a seguir. Como 

forma de exemplo a substância pura dodecano será utilizada. 

As equações teóricas da entalpia específica da fase líquido e da fase vapor são as 

seguintes: 

ℎ𝑙 𝑡𝑒𝑜(𝑇) = 𝛾𝑙𝐶𝑣𝑙
𝑇 + 𝑞𝑙 = 𝐶𝑃𝐿

𝑇 + 𝑞𝐿               (50) 

ℎ𝑣 𝑡𝑒𝑜(𝑇) = 𝛾𝑣𝐶𝑣𝑣
𝑇 + 𝑞𝑣 = 𝐶𝑃𝑣

𝑇 + 𝑞𝑣               (51) 

Que serão confrontadas com as equações analíticas experimentais para a obtenção dos valores 

de Cp e q tanto da fase líquida quanto da fase vapor, como mostrado a seguir: 

ℎ𝑙𝑒𝑥𝑝(T)  =  2,664314397376960. 10−13. 𝑇6  −  7,011473059447850. 10−10. 𝑇5 +

 7,601960131072840. 10−7. 𝑇4  −  4,338855679325010. 10−4. 𝑇3  +

 1,393006815079410. 10−1. 𝑇2  −  2,181781403402620. 101. T +

 1,078657642321640. 103                     (52) 

ℎ𝑣𝑒𝑥𝑝(T)  =  −5,283637410503950. 10−13. 𝑇6 +

 1,407673955895620. 10−9. 𝑇5  −  1,550543473994210. 10−6. 𝑇4 +

 9,004113076899470. 10−4. 𝑇3  −  2,880615891517600. 10−1. 𝑇2  +

 4,954695394412430. 101. T −  3,361825051854760. 103           

          (53) 

Neste passo as restrições a serem utilizadas são as seguintes: 

𝐶𝑝𝑙 > 0 e 𝐶𝑝𝑣 > 0 

Pois os calores específicos a pressão constante são sempre valores positivos. Os resultados 

obtidos com a aplicação do método de minimização são os seguintes para a fase líquida e 

vapor respectivamente: 
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Tabela 3.3 – Resultado obtido de Cpl e ql 

Cpl 2919 J.kg-1.K-1 

ql -914.103J.kg-1 

 

 

Figura 3.12 - Gráfico da entalpia específica na fase líquida da saturação pela 

temperatura para o dodecano.  

 

 

 

 

Tabela 3.4–Resultado obtido de Cpve qv 

 

 

 

 

Cpv 2218 J.kg-1.K-1 

qv -328.103 J.kg-1 
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Figura 3.13 - Gráfico da entalpia específica na fase vapor da saturação pela temperatura 

para o dodecano.  

 

O próximo passo a seguir será dado com as equações que definem a massa específica 

de acordo com as leis de gás-enrijecido. Para obtê-la basta inverter a equação do volume 

específico, como será apresentado logo abaixo: 

𝜌𝑙 𝑡𝑒𝑜(𝑃, 𝑇) =
𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑙

(𝛾𝑙−1)𝐶𝑣𝑙𝑇
=

𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑙

(𝐶𝑝𝑙−𝐶𝑣𝑙)𝑇
               (54) 

𝜌𝑣 𝑡𝑒𝑜(𝑃, 𝑇) =
𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑣

(𝛾𝑣−1)𝐶𝑣𝑣𝑇
=

𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑣

(𝐶𝑝𝑣−𝐶𝑣𝑣)𝑇
               (55) 

Que serão confrontadas com as equações analíticas experimentais para a obtenção dos valores 

de Cv e P∞ tanto da fase líquida quanto da fase vapor, como mostrado a seguir:  

𝜌𝑙𝑒𝑥𝑝(T)  =  −1,081424450860640. 10−12. 𝑇6 +

 2,864299868541010. 10−9. 𝑇5  −  3,133621246398210. 10−6. 𝑇4  +

 1,808505662749420. 10−3. 𝑇3  −  5,802197990924660. 10−1. 𝑇2  +

 9,734911682291930. 101. T −  5,859856211319030. 103           

          (56) 

𝜌𝑣𝑒𝑥𝑝(T)  =  1,330690481565540. 10−12. 𝑇6  −  3,534776420108990. 10−9. 𝑇5  +

 3,878240708427340. 10−6. 𝑇4  −  2,245749886027840. 10−3. 𝑇3  +

 7,231647842009860. 10−1. 𝑇2  −  1,227135759551120. 102. T +

 8,570146518317250. 103                     (57) 
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Neste passo a restrição a ser utilizada é a seguinte: 

𝑃∞𝑣 ≥  0 

Os resultados obtidos com a aplicação do método de minimização são os seguintes para a fase 

líquida e vapor respectivamente: 

Tabela 3.5–Resultado obtido de Cvle P∞l 

Cvl 2825 J.kg-1.K-1 

P∞l 2.4.107Pa 

 

 

Figura 3.13 - Gráfico da massa específica na fase líquida da saturação pela temperatura 

para o dodecano.  

 

Tabela 3.6–Resultado obtido de Cvve P∞v 

Cvv 2190 J.kg-1.K-1 

P∞v 0 Pa 
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Figura 3.14 - Gráfico da massa específica na fase vapor da saturação pela temperatura 

para o dodecano. Em vermelho a curva experimental e em azul a curva teórica com os 

parâmetros encontrados. 

 

 O último passo desta minimização vem da premissa do equilíbrio termodinâmico, 

onde a pressão, temperatura e energia livre de Gibbs da saturação são iguais tanto na fase 

líquida quanto na fase vapor. Dessa maneira possuímos a seguinte igualdade da energia livre 

de Gibbs: 

𝐺𝑙(𝑃, 𝑇) = 𝐺𝑣(𝑃, 𝑇)                     (57) 

(𝛾𝑙𝐶𝑣𝑙 − 𝑞′
𝑙
)𝑇 − 𝐶𝑣𝑙𝑇 ln (

𝑇𝛾𝑙

(𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑙)𝛾𝑙−1) + 𝑞𝑙 = (𝛾𝑣𝐶𝑣𝑣 − 𝑞′
𝑣

)𝑇 −

𝐶𝑣𝑣𝑇 ln (
𝑇𝛾𝑣

(𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑣)𝛾𝑣−1
) + 𝑞𝑣                    (58) 

A qual pode ser simplificada da seguinte maneira: 

ln(𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇) + 𝑃∞𝑣) = 𝐴 +
𝐵

𝑇
+ 𝐶 ln 𝑇 + 𝐷 ln(𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇) + 𝑃∞𝑙)       (59) 

Onde os coeficientes são dados por: 

𝐴 =
𝐶𝑝𝑙 − 𝐶𝑝𝑣 + 𝑞′

𝑣
− 𝑞′𝑙

𝐶𝑝𝑣 − 𝐶𝑣𝑣
 

𝐵 =
𝑞𝑙 − 𝑞𝑣

𝐶𝑝𝑣 − 𝐶𝑣𝑣
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𝐶 =
𝐶𝑝𝑣 − 𝐶𝑝𝑙

𝐶𝑝𝑣 − 𝐶𝑣𝑣
 

𝐷 =
𝐶𝑝𝑙 − 𝐶𝑣𝑙

𝐶𝑝𝑣 − 𝐶𝑣𝑣
 

Da equação (59) irá se obter duas equações, a primeira será uma função da 

temperatura e utilizará os coeficientes previamente encontrados e a segunda uma função da 

temperatura e da equação experimental da pressão de saturação. 

𝑓𝑡𝑒𝑜(𝑇) = 𝐴 +
𝐵

𝑇
+ 𝐶 ln 𝑇                   (60) 

𝑔𝑒𝑥𝑝(𝑇) = ln (
𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑣

(𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)+𝑃∞𝑙)𝐷
)                  (61) 

Esta minimização não possui restrições físicas e o resultado encontrado será mostrado logo 

abaixo: 

 

Tabela 3.7–Resultado obtido de q’le q’v 

q’l 0 J.kg-1.K-1 

q’v 3601 J.kg-1.K-1 

 

 

Figura 3.15 - Gráfico das funções teóricas e experimentais obtidas do potencial químico 

pela temperatura para o dodecano.  
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Dessa maneira pôde-se obter todos os valores dos parâmetros calculados para as 

equações fundamentais de estado de gás-enrijecido para o dodecano como segue na tabela 

abaixo: 

Tabela 3.8– Todos os valores dos parâmetros obtidos para o dodecano. 

P∞l 2.4.107Pa 

P∞v 0 Pa 

Cpl 2919 J.kg-1.K-1 

Cpv 2218 J.kg-1.K-1 

Cvl 2825 J.kg-1.K-1 

Cvv 2190 J.kg-1.K-1 

ql -1406.103 J.kg-1 

qv -328.103 J.kg-1 

q’l 0 J.kg-1.K-1 

q’v 3601 J.kg-1.K-1 

 

Aplicando-se a mesma metodologia para a água, os resultados obtidos são os 

seguintes: 

Tabela 3.9– Todos os valores dos parâmetros obtidos para a água. 

P∞l 3.5.108Pa 

P∞v 0 Pa 

Cpl 4857 J.kg-1.K-1 

Cpv 659 J.kg-1.K-1 

Cvl 3890 J.kg-1.K-1 

Cvv 435 J.kg-1.K-1 

ql -914.103J.kg-1 

qv 2355.103 J.kg-1 

q’l 0 J.kg-1.K-1 

q’v 13.9.103 J.kg-

1.K-1 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção tem-se como objetivo a comparação dos resultados obtidos tanto com 

as curvas experimentais quanto com as curvas obtidas por outro método que são muito bem 

aceitas na literatura, sendo utilizadas em diversos trabalhos posteriores. O artigo que 

propõe outra metodologia de cálculos foi concebido por Le Metayer, Massoni e Saurel 

(2004) e este trabalho serviu como base para que outra metodologia pudesse ser aplicada, 

no intuito de obter resultados mais precisos em todo o domínio, da linha tríplice ao ponto 

crítico. 

A comparação dos resultados pode ser feita nas seguintes tabelas, que possuem 

tanto os resultados obtidos neste trabalho quanto os resultados do artigo utilizado como 

base: 

Tabela 4.1– Valores encontrados para as constantes da equação de gás-enrijecido para o 

dodecano. 

 Valor 

encontrado 

Le Metayeret al. [1] 

P∞l 2.4.107Pa 4.108Pa 

P∞v 0 Pa 0 Pa 

Cpl 2919 J.kg-1.K-1 2534 J.kg-1.K-1 

Cpv 2218 J.kg-1.K-1 2005 J.kg-1.K-1 

Cvl 2825 J.kg-1.K-1 1077 J.kg-1.K-1 

Cvv 2190 J.kg-1.K-1 1956 J.kg-1.K-1 

ql  -914.103 J.kg-1 -755.103 J.kg-1 

qv -328.103 J.kg-1 -237.103 J.kg-1 

q’l 0 J.kg-1.K-1 0 J.kg-1.K-1 

q’v 3601 J.kg-1.K-1 -24.103 J.kg-1.K-1 

 

 

Tabela 4.2– Valores encontrados para as constantes da equação de gás-enrijecido para a 

água. 

 Valor 

encontrado 

Le Metayer et al [1] 

P∞l 3.5.108Pa 109Pa 

P∞v 0 Pa 0 Pa 

Cpl 4857 J.kg-1.K-1 4267 J.kg-1.K-1 

Cpv 659 J.kg-1.K-1 1487 J.kg-1.K-1 

Cvl 3890 J.kg-1.K-1 1816 J.kg-1.K-1 
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Cvv 435 J.kg-1.K-1 1040 J.kg-1.K-1 

ql -1405.103 J.kg-1 -1167.103 J.kg-1 

qv 2355.103 J.kg-1 2030.103 J.kg-1 

q’l 0 J.kg-1.K-1 0 J.kg-1.K-1 

q’v 13.9.103 J.kg-

1.K-1 

-23.103 J.kg-1.K-1 

 

   Uma observação pertinente é que os valores de q’podem ter valores positivos ou 

negativos pois não possuem restrições físicas como é o caso dos calores específicos. 

 Para melhor visualizar e comparar os resultados os gráficos das curvas experimentais 

e teóricas serão apresentadas logo a seguir, primeiramente para o dodecano e depois para a 

água. 

 

4.1. DODECANO 

 

 Pode-se observar nas Figuras de 4.1 a 4.10 os resultados das curvas experimentais e 

teóricas acompanhadas de seus erros relativos para a substância pura dodecano, e pode-se 

perceber que as duas metodologias mostram bons resultados porém não há como dizer que 

uma metodologia é superior a outra sem especificar o domínio que se deseja verificar. Os 

problemas no gráfico do erro da massa específica na fase vapor é decorrente do valor muito 

menor que 1 que a função experimental possui, fazendo com que a divisão do erro relativo dê 

como resultado um número muito grande. 

 

Figura 4.1 - Gráfico das funções teóricas e experimentais entalpia específica na fase 

líquida pela temperatura para o dodecano.  
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Figura 4.2 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para a 

entalpia específica na fase líquida pela temperatura para o dodecano.  

 

 

Figura 4.3 - Gráfico das funções teóricas e experimentais entalpia específica na fase 

vapor pela temperatura para o dodecano.  
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Figura 4.4 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para a 

entalpia específica na fase vapor pela temperatura para o dodecano.  

 

 

Figura 4.5 - Gráfico das funções teóricas e experimentais massa específica na fase 

líquida pela temperatura para o dodecano.  
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Figura 4.6 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para a 

massa específica na fase líquida pela temperatura para o dodecano.  

 

 

 

Figura 4.7 - Gráfico das funções teóricas e experimentais massa específica na fase vapor 

pela temperatura para o dodecano.  
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Figura 4.8 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para a 

massa específica na fase vapor pela temperatura para o dodecano.  

 

 

 

Figura 4.9 - Gráfico das funções teóricas e experimentais obtidas do potencial químico 

pela temperatura para o dodecano.  
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Figura 4.10 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para 

uma derivação do potencial químico pela temperatura para o dodecano. 

 

 

 

 

4.2. ÁGUA 

 

Pode-se observar nas Figuras de 4.11 a 4.20 os resultados das curvas experimentais e 

teóricas acompanhadas de seus erros relativos para a substância pura água, e pode-se perceber 

que as duas metodologias mostram bons resultados porém não há como dizer que uma 

metodologia é superior a outra sem especificar o domínio que se deseja verificar. Os 

problemas no gráfico do erro da massa específica na fase vapor é decorrente do valor muito 

menor que 1 que a função experimental possui, fazendo com que a divisão do erro relativo dê 

como resultado um número muito grande. 
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Figura 4.11 - Gráfico das funções teóricas e experimentais entalpia específica na fase 

líquida pela temperatura para a água.  

 

 

 

Figura 4.12 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para 

a entalpia específica na fase líquida pela temperatura para a água.  
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Figura 4.13 - Gráfico das funções teóricas e experimentais entalpia específica na fase 

vapor pela temperatura para a água.  

 

 

 

Figura 4.14 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para 

a entalpia específica na fase vapor pela temperatura para a água.  
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Figura 4.15- Gráfico das funções teóricas e experimentais massa específica na fase 

líquida pela temperatura para a água.  

 

 

Figura 4.16 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para 

a massa específica na fase líquida pela temperatura para a água. 

 

 

Figura 4.17- Gráfico das funções teóricas e experimentais massa específica na fase vapor 

pela temperatura para a água.  
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Figura 4.18 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para 

a massa específica na fase vapor pela temperatura para a água.  

 

 

Figura 4.19 - Gráfico das funções teóricas e experimentais obtidas do potencial químico 

pela temperatura para a água.  

 

 

Figura 4.20 - Gráfico dos erros relativos entre as funções teóricas e a experimental para 

uma derivação do potencial químico pela temperatura para a água.  



54 

 

 

 

5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Pode-se tirar como conclusão deste documento que as metodologias aplicadas para 

determinar os parâmetros das equações fundamentais de estado de gás enrijecido devem 

estar conectados com o domínio de temperatura que se deseja trabalhar. Na comparação 

com o artigo [1] percebe-se que a sua metodologia é voltada para o domínio de 

temperatura mais próximo da linha tríplice (por volta de 300K) até os 450K, já a 

metodologia utilizada neste trabalho demonstra uma melhor aptidão para resolver 

problemas dos 450K até o ponto crítico (por volta de 650K). 

Na comparação dos resultados provenientes dos gráficos da entalpia, seja na fase 

líquida ou vapor, percebe-se que não há grande diferença entre as duas metodologias, 

porém para os resultados dos parâmetros provenientes das massas específicas, também nas 

duas fases, percebe-se uma melhor efetividade da metodologia descrita neste documento. 

Para as equações provenientes da energia livre de Gibbs também não se percebe grande 

diferença nos resultados, porém o erro relativo da metodologia aqui empregada apresenta-

se levemente melhor. 
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