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RESUMO

Esta  monografia  se  propõe  a  apresentar  o  processo  de  desenvolvimento  de  uma 

interface computacional que realiza a modelagem do equilíbrio líquido-vapor de misturas 

contendo duas espécies. A motivação deste estudo foi o valor acadêmico que este produto 

pode proporcionar ao ficar pronto, permitindo que o processo de otimização seja realizado de 

forma  simples  e  imediata,  assim  como  a  relevância  do  estudo  de  comportamento 

termodinâmico de misturas que não podem ser consideradas ideais. A partir desta proposta, 

foi  realizado  um estudo  de  alguns  modelos  termodinâmicos  existentes  para  o  ajuste  do 

equilíbrio  líquido  vapor.  Optou-se  pelo  modelo  de  Margules  devido sua  simplicidade  de 

resolução matemática. O estudo restringiu-se aos modelos de Margules de dois e três sufixos, 

que utilizam, respectivamente, um e dois parâmetros binários em suas soluções. O programa 

foi  desenvolvido  em em linguagem Pascal  com orientação  por  objeto  no  software  livre 

Lazarus IDE, durante o ano de 2015, consistindo em nove formulários no total, associados a 

nove  unidades  de  rotinas  de  programação.  Além  dos  cálculos  de  ajuste,  a  interface 

desenvolvida  realiza  também  cálculos  de  medidas  estatísticas  de  variáveis  e  parâmetros 

determinados  pelo  modelo  para  estudar  a  consistência  dos  dados.  Após  o  código  estar 

completo, realizou-se testes com o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano, de forma a analisar 

a eficiência do programa.

Palavras-chave:  Termodinâmica.  Equilíbrio  líquido-vapor.  Modelagem.  Modelo  de 

atividade de Margules. Soluções.
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ABSTRACT

This  monograph proposes  to  present  the  development  process  of  a  computational 

interface that executes the modeling of the vapor-liquid equilibria of binary mixtures. The 

motivation for this  study was the academical  value that  this  product  might  proportionate 

when its done, allowing the optimization process to be in a simpler and more immediate way, 

as well as the relevance of the thermodynamic study of mixtures that can not be considerate 

ideal.  Through this  proposal,  a  research  of  some existent  thermodynamic models  for  the 

fitness  the  vapor-liquid  equilibria  was  done.  The  Margules  equation  was  chosen  for  its 

mathematical resolution simplicity. The research was restricted to the two-suffix and three-

suffix equations that uses, respectively, one and two parameters in its solutions. The program 

was developed in Pascal language with object orientation in the free software Lazarus IDE, 

over  the course of  2015,  consisting  in  nine  forms in total,  associated to  nine units  with 

programming routines. Besides the modeling calculus, the developed interface also calculates 

the statical measures of variables and parameters determinated by the equation, to study the 

consistency  of  data.  After  the  code  was  completed,  tests  were  made  with  the 

Tetrahydrofurane-Ciclohexane binary, in a way to analyze the program's efficiency.

Key words: Thermodynamic. Vapor-liquid Equilibria. Modeling. Margules activity 

model. Solutions.
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CAPÍTULO UM – Introdução teórica

1.4 – Estudo de propriedades físico-químicas

Dentre os estudos científicos que a Química compreende, associa-se à físico-química 

o estudo de conceitos da física aplicados a substâncias e sistemas químicos, abordando temas 

da termodinâmica, cinética, processos eletroquímicos, radioatividade, dentre outros.

As propriedades de cada substância estão diretamente relacionadas com a natureza 

das moléculas que a compõem, portanto não é razoável generalizar as propriedades físicas de 

um fluido.  Muitas vezes,  utilizam-se como estratégia a estimativa de propriedades físicas 

baseadas  em  teorias  (por  exemplo,  a  teoria  molecular),  na  correlação  de  valores 

experimentais ou em um estudo conjunto dos dois1. 

O  estudo  de  propriedades  físico-químicas  de  gases  e  líquidos  é  importante  na 

compreensão de processos naturais e biológicos, assim como na proposição e elaboração de 

processos  industriais.  Estes  processos  utilizam  como  matéria-prima  substâncias  cujas 

propriedades  já  são  conhecidas,  de  modo  a  prever  comportamentos  sob  determinadas 

condições reacionais propostas.

1.5 – Importância da modelagem

Dado  um  conjunto  de  observações,  buscam-se  agrupar  e  resumir  os  dados, 

acomodando-os  a  um  modelo  que  depende  de  parâmetros  ajustáveis.  O  ajuste  destes 
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parâmetros pretende alcançar o mínimo de uma função denominada função de mérito, que 

afere  a  concordância  entre  os  dados  observáveis  e  o  modelo  a  partir  dos  parâmetros 

anteriormente citados2.

Portanto, a modelagem é a elaboração de uma representação matemática que utiliza 

conjunto  de  dados,  sejam eles  experimentais  ou  hipotéticos,  para  simular  fenômenos  ou 

prever comportamentos de substâncias puras ou de misturas. Essa modelagem muitas vezes 

ocorre através de métodos matemáticos e, com o progresso do desenvolvimento científico, 

estes são realizados por softwares de forma a otimizar os cálculos, minimizar o tempo de 

tratamento de dados e reduzir as possibilidades de erros3.

Do ponto de vista de aplicação no setor industrial, tais experimentos de modelagem 

aliados ao conhecimento de informações acerca das substâncias presentes em um processo 

químico,  bem  como  informações  específicas  do  mesmo,  são  fundamentais  para 

desenvolvimento  de  plantas  industriais  ou  restrita  a  somente  uma  operação  unitária 

específica, como a destilação, a extração e a absorção4.

A vantagem econômica também está presente nas considerações sobre a utilização da 

modelagem na área industrial. Quando simula-se um processo ou uma operação em software, 

evita-se a construção de equipamentos ou a elaboração de métodos ainda em fase de testes, 

diminuindo, assim, o tempo gasto com possíveis trocas e correções.

Observa-se  também  o  desenvolvimento  de  modelos  para  análise  de  operações  e 

processos que buscam aperfeiçoamento nos métodos, tais como aumento de conversão com 

alta  seletividade,  redução  de  quantidades  de  reagentes  necessários  para  realização  do 

processo otimizado ou redução do gasto energético com condições de temperatura, pressão 

ou tempo de residência.

Um sistema ideal de estimativa de uma propriedade física, segundo Prausnitz  et al, 

deve: fornecer propriedades físicas e termodinâmicas com alto grau de confiabilidade para 

substâncias  puras  e  misturas  a  qualquer  conjunto  de  temperatura,  pressão  e  composição; 

indicar o estado físico em que se encontra a substância; depender de um conjunto pequeno de 

dados de entrada; selecionar o método com menor índice de erro; indicar o provável erro 

associado e minimizar o tempo de cálculo1.

Para tanto, a estatística é uma ferramenta matemática valiosa que permite encontrar o 

modelo  que  apresenta  a  concordância  de  ajuste  e  avaliar  que  as  variáveis  e  parâmetros 

estipulados pelo modelo apresentam precisão e coerência com os valores correspondentes 

obtidos experimentalmente.
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1.3 – Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma interface no software livre Lazarus IDE 

para  Linux,  na  linguagem Pascal  com orientação por  objeto.  Esta  interface  serve  para  a 

modelagem do equilíbrio líquido vapor de misturas binárias através dos métodos de Margules 

de  dois  e  três  sufixos,  considerando  idealidade  no  comportamento  da  fase  vapor,  para 

soluções não eletrolíticas, sem prever a formação de azeótropos.
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CAPÍTULO DOIS – Revisão bibliográfica

2.1 – Equilíbrio líquido-vapor

Considerando um sistema constituído  por  m componentes,  analisa-se uma mistura 

líquida que,  a  uma determinada temperatura  T e  pressão P,  está  em equilíbrio com uma 

mistura  no  estado  vapor  nas  mesmas  condições.  A solução  de  equações  termodinâmicas 

simultâneas é obtida através de quatro opções caracterizadas pelas variáveis especificadas e a 

serem calculadas:

1) Dados: T, x1, x2, …, xm → Calcular: P, y1, y2, …, ym

2) Dados: P, x1, x2, …, xm → Calcular: T, y1, y2, …, ym

3) Dados: T, y1, y2, …, ym → Calcular: P, x1, x2, …, ym

4) Dados: P, y1, y2, …, ym → Calcular: T, x1, x2, …, xm

Onde: xi  é a fração molar do componente  i na fase líquida e yi é a fração molar do 

componente i na fase vapor, no equilíbrio.1

Segundo Gibbs, o equilíbrio de fases de sistemas multicomponentes é analisado por 

um  tratamento  termodinâmico  baseado  no  conceito  de  potencial  químico  (µi) de  um 

componente  i.  O potencial  químico  expressa  a  variação  da  energia  de  Gibbs  segundo  a 

variação do número de  moles  do  componente  i,  mantendo-se constante  a  temperatura,  a 

pressão e o número de moles dos demais componentes do sistema. Considera-se que duas 

fases estão em equilíbrio termodinâmico segundo a condição:
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Quando T α =T β ,μ i
α=μ i

β [1]

Utilizando a fugacidade como uma ‘pressão termodinâmica’ para cada componente i 

na mistura, outra condição de equilíbrio termodinâmico é dada pelas equações:

Se T α =T β ,f i
V =f i

L [2]

Onde: f i
V

 é a fugacidade do componente i na fase vapor e f i
L

 a fugacidade do componente i 

na fase líquida.

As  fugacidades  são  funções  da  temperatura,  da  pressão  e  da  fração  molar  do 

componente  em  cada  fase.  Para  relacionar  a  fugacidade  à  essas  propriedades,  são 

introduzidas novas variáveis conhecidas como coeficiente de fugacidade (ϕι), para o estudo 

da fase vapor, e o coeficiente de atividade (γι) na fase líquida.

O coeficiente de fugacidade (ϕι) é considerado como uma variável para indicar a não 

idealidade  de  um  componente  i  na  fase  vapor,  de  forma  que  quanto  mais  o  valor  do 

coeficiente  se  aproxima  da  unidade,  mais  o  comportamento  do  vapor  é  considerado 

semelhante ao ideal.

Estas variáveis são descritas com as equações:

φi=
f i

V

y i P
 [3-a] γ i=

f i
L

x i f i
oL [3-b]

Onde: f i
oL

 é a fugacidade do componente i do estado padrão na fase líquida.

Nota-se que, para que o coeficiente de atividade esteja completamente definido, o 

estado padrão tem de ser especificado. Apesar da escolha do estado padrão ser arbitrária, é 

preciso que f i
oL seja a fugacidade do componente i na mesma temperatura da solução, numa 

composição fixa e numa dada pressão. Essas duas últimas variáveis podem ser escolhidas 

livremente1.

Cabe  ressaltar  que,  qualquer  que  seja  a  convenção  utilizada  para  normalizar  o 

coeficiente de atividade de um componente da solução, sua fugacidade no estado padrão deve 

ser avaliada na mesma temperatura da solução. E, em baixas pressões, o efeito da pressão nas 

propriedades  termodinâmicas  de  fases  condensadas  pode ser  desprezado e,  nesse  caso,  a 

fugacidade do estado padrão é independente da pressão. O mesmo não se aplica em altas 

pressões.

Analisando estas expressões,  observa-se que o coeficiente  de fugacidade é  função 

especificamente da fase vapor do componente i, enquanto o coeficiente de atividade é função 

somente da fase líquida do componente i.
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Considerando a condição de igualdade do coeficiente de fugacidade do componente i 

nas  fases  líquida  e  vapor  e  manipulando  as  equações  [3-a]  e  [3-b],  tem-se  a  equação 

fundamental do equilíbrio líquido-vapor:

φi y i P=γ i x i f i
oL [4]

O coeficiente de fugacidade de cada componente geralmente é determinado através de 

uma relação com o comportamento volumétrico entre pressão de vapor e temperatura, PvT, 

da fase vapor5:

lnφi=
1

RT
∫
0

P

[(∂V
∂n i

)T,P,n j≠i

−
RT
P ]dP [5-a]

Ou

lnφi=
1

RT
∫
∞

V

[ RT
V

−(∂P
∂ni

)T,V,n j≠i
]dV−lnZ

[5-b]

Sendo Z o fator de compressibilidade, que expressa as propriedades volumétricas de fluidos 

puros em um determinado estado, descrito como uma função da temperatura e pressão ou 

temperatura e volume1.

As  integrais  que  aparecem  nas  equações  [5-a]  e  [5-b]  podem  ser  resolvidas 

analiticamente com a introdução/utilização de uma equação de estado. Equações de estado 

são expressões analíticas que relacionam as propriedades volumétricas de um fluido como 

função das  demais  propriedades  do  sistema.  Por  exemplo,  P =  P(T,  V,  n1,  n2,  ...).  Uma 

equação  de  estado  é  a  equação  do  virial,  determinada  a  partir  da  expansão  do fator  de 

compressibilidade molar (Z) como uma série de potências do inverso do volume (1/V), a 

dada temperatura T e com a pressão tendendo a zero, segundo a expressão:

Z=1+
B
V

+
C
V ²

+
D
V ³

+ . . .
[6-a]

Ou a expressão dessa equação (em função da pressão) truncada no segundo termo:

Z=
P V
RT

=1+
BP
RT [6-b]

Sendo B o segundo coeficiente do virial, dependente da temperatura e da composição, mas 

não da pressão; V  é o volume molar do gás e R é a constante universal dos gases.

Para um sistema de m componentes, B é descrito como a combinação dos B’s das m 

componentes i e j:
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B=∑
i= 1

m

∑
j= 1

m

y i y j B ij [7]

Onde Bij = Bji e y é a fração molar dos componentes i e j na fase vapor.

Em relação ao coeficiente de fugacidade, para a equação de estado do virial truncada 

no segundo termo com volume explícito, com as definições de volume molar parcial (V), do 

fator de compressibilidade molar e do segundo coeficiente do virial B, tem-se a expressão:

lnφi=[2∑ yi⋅B ij−B ] P
RT

[8]

É eficiente considerar o valor do coeficiente de fugacidade como unitário em sistemas 

com pressões baixas ou moderadas,  sendo este  valor  dependente do da composição e da 

temperatura  das  misturas.  Para  típicas  misturas  não  (ou  pouco)  polares,  a  pressão  adota 

valores menores do que alguns bar. Quando as misturas apresentam componentes altamente 

associativos como, por exemplo, ácidos carboxílicos, a consideração perde sua eficiência à 

pressões muito menores do que 1 bar1.

Nesta região de pressões baixas e moderadas que a equação abrange, pode-se observar 

as seguintes considerações acerca do coeficiente de fugacidade:

1) a T e yi constantes, o aumento de P distancia ϕi de 1;

2) a P e yi constantes, o aumento de T aproxima ϕi de 1;

3) a P e T constantes, o efeito da composição é forte se a fração molar for pequena. 

Se yi for aproximadamente 1, não afeta ϕi.

A determinação do coeficiente de atividade de uma substância é obtida através da 

expressão que o relaciona com a pressão e as frações molares do componente  i do sistema 

binário descrita a seguir:

y i P=γ i x i Pvi F i [9]

Onde Pvi é a pressão de vapor (ou de saturação) da espécie i, definida como a pressão 

de equilíbrio de um líquido puro com seu vapor resultante da evaporação. E define-se o fator 

de correção, ou fator de Poytning, Fi como:

F i=
φS i

φi

exp∫
Pvi

P

( V Li

RT
dP )

[10]

Onde  ϕS i é  o  coeficiente  de  fugacidade  do  vapor  saturado e  V Li é  o  volume molar  do 

componente i puro, no estado líquido, a uma temperatura T.

Como  uma  forma  de  simplificação  dos  estudos,  considera-se  que  este  valor  de 

correção terá valor unitário. Essa consideração apresenta bons resultados para componentes 
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subcríticos  quando a  pressão  total  do sistema é suficientemente  pequena,  ou seja,  muito 

menores do que 1 bar. Do contrário, serão observados incertezas no cálculo do coeficiente de 

atividade1.

Considerando que a fase vapor pode ser tratada como uma mistura de gases ideais, 

utilizam-se duas Leis para o estudo da pressão. A Lei de Dalton considera que a pressão total  

de um sistema multicomponente é o somatório das pressões parciais de cada componente, de 

acordo com a equação:

P=∑ P i [11]

Sendo a pressão parcial Pi determinada pelo produto da pressão total do sistema e a 

fração molar do componente i na fase vapor:

P i =Py i [12]

A lei de Raoult expressa que a pressão máxima de vapor de cada componente de uma 

mistura ideal de líquidos é igual a pressão de vapor do mesmo componente quando puro 

multiplicado por sua fração molar no estado líquido. A expressão matemática da lei de Raoult 

é definida por :

P i
ideal =Pvi x i [13]

Essa expressão também é obtida quando iguala-se o coeficiente de atividade e o fator 

de  correção  a  1  na  equação  [8].  A  normalização  do  coeficiente  de  atividade  de  um 

componente i da solução (γi), independente da maneira que será feita, deve considerar que a 

fugacidade no estado padrão ( f i
oL ) deve ser determinada na mesma temperatura da solução. 

O estudo da termodinâmica relaciona o efeito da pressão no coeficiente de atividade com o 

volume  parcial  molar.  Em  baixas  pressões,  o  efeito  da  mesma  nas  propriedades 

termodinâmicas  de  fases  condensadas  (no  caso  estudado,  na  fase  líquida)  pode  ser 

desprezado, por consequência tornando a fugacidade do estado padrão também independente 

da pressão1.

Os dados de equilíbrio líquido-vapor podem ser aferidos experimentalmente por dois 

métodos, o estático-analítico e o dinâmico. O método de obtenção experimental para os dados 

do binário utilizados nesse trabalho6 são descrito na literatura7  .  As medidas de dados de 

equilíbrio  líquido-vapor  foram realizadas  com uma coluna  de  destilação  dinâmica  Stage-

Muller, as medidas de temperatura foram feitas com um termômetro de resistência de platina, 

com incertezas da ordem de 0,001K, e as pressões foram medidas com um manômetro de 

precisão de mercúrio de Wallace-Tiernan modelo FA-187, apresentando incertezas da ordem 

de 0,02kPa.  As amostras  líquida  e  vapor  foram analisadas  em cromatógrafos  gasosos  da 
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Hewlett-Packard modelo 5730, com um erro de 0,005 na determinação da fração molar.

2.2 – Equação de Gibbs-Duhem

Uma relação termodinâmica que mostra-se uma ferramenta útil para os cálculos de 

correlação e extensão do conjunto de dados experimentais limitados é a Equação de Gibbs-

Duhem.  Em  uma  mistura,  essa  equação  indica  que  os  coeficientes  de  atividades  dos 

componentes individuais são dependentes uns dos outros e relacionam-se por uma equação 

diferencial. A equação de Gibbs-Duhem é:

∑ x i d J i=0 (T, P, xi) [14-a]

Onde J i  é uma grandeza parcial molar, definida por:

J i=( ∂ J
∂ni 

)T,P,n j≠ i

[14-b]

No caso particular do potencial químico, μi. tem-se:

∑ x i dμi=0 (T, P, xi) [14-c]

Em uma mistura binária, a relação de Gibbs-Duhem é descrita pela equação:

x1(d ln
γ 1

dx1
)T,P

=x 2 (d ln
γ 2

dx2 
)T,P [15]

O  uso  desta  expressão  permite  determinar  o  coeficiente  de  atividade  de  um dos 

componentes,  em uma mistura binária,  se o coeficiente de atividade da outra espécie for 

experimentalmente  conhecido.  Se  ambos  os  coeficientes  foram  experimentalmente 

determinados, é possível averiguar a consistência termodinâmica dos dados. E, se não houver 

dados suficientes para os coeficientes de atividade, a forma integrada da equação fornece 

outras equações possíveis para relacionar os coeficientes às suas respectivas frações molares, 

utilizando-se de alguns parâmetros ajustáveis que podem ser determinados através de dados 

experimentais conhecidos.

Comumente,  obtém-se uma compreensão da relação de Gibbs-Duhem utilizando o 

conceito da energia de Gibbs em excesso (GE). Por definição, para uma mistura binária, o 

total dessa energia que contém n1 mol da espécie 1 e n2 mol da espécie 2 é expressa pela 

equação:

GE =RT (n1 lnγ 1 +n2 lnγ 2 ) [16]

Como  a  equação  apresenta  Gibbs  de  excesso  como  função  dos  coeficientes  de 

atividade  dos  dois  componentes  do  binário,  utiliza-se  a  equação  de  Gibbs-Duhem  para 
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relacionar Gibbs de excesso a cada coeficiente de atividade por diferenciação:

RT lnγ i=( ∂GE

∂n i
)T,P,n j≠i

[17]

Sendo  o  número  de  mol  do  componente  j,  a  pressão  e  a  temperatura  constantes.  Essa 

expressão pode ser descrita para ambos os componentes do binário

Se  considerar  que  GE é  proporcional  ao  número  de  moles  total  do  sistema 

multicomponente  e  que  será  nula  quando uma das  frações  molares  for  nula,  obtém-se  a 

seguinte expressão:

GE=(n1 +n2 )gE [18]

Em que gE é a energia de Gibbs de excesso por mol de mistura1.

2.3 – Modelo de Margules

Diversos modelos termodinâmicos existem para descrever a relação entre a energia 

livre de Gibbs de excesso total (GE) e o coeficiente de atividade dos componentes do binário 

(γi).  Consistem  em  expressões  matemáticas  que  contem  parâmetros  ajustáveis  que,  em 

princípio, são dependentes da temperatura. Essa dependência pode ser desconsiderada se o 

intervalo de temperatura utilizado não é grande, dependendo da forma da função1.

Geralmente observa-se a  existência  de dois a  três  parâmetros por  binário.  Quanto 

maior for o número de constantes, melhor é a representação dos dados, porém, maior é o 

número de dados experimentais confiáveis necessários para calcular essas constantes.

Em um sistema isotérmico, a energia de Gibbs de excesso por mol da mistura (gE) 

depende da composição da mesma e, em uma proporção menor, da pressão.

Considerando que a mistura binária apresenta características de uma solução ideal, de 

onde as propriedades de excesso são obtidas do estado padrão das espécies que a compõem 

na fase líquida, observa-se que a energia de Gibbs de excesso molar obedece uma condição 

de contorno:

Para x i=0  → gE=0  [19]

Dentre diversos modelos termodinâmicos que foram elaborados, um dos mais antigos 

é o modelo de Margules. Ele é aplicado para misturas simples de componentes similares do 

binário, no que diz respeito a suas naturezas químicas e tamanho molecular. Este modelo 

apresenta a expressão mais simples, obtida da expressão [18], que obedece a condição de 

fronteira apresentada anteriormente, representada a seguir:
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gE =Ax1 x 2 [20]

Onde  A  é  uma  constante  empírica  com  unidades  de  energia,  característica  dos  dois 

componentes do binário e que depende da temperatura, mas não da composição.

Sabendo que a energia livre de Gibbs molar de excesso pode ser calculada quando 

conhecidos  os  valores  da  composição  e  coeficiente  de  cada  espécie  do  sistema 

multicomponente, semelhante à expressão [14-a], como está representada a seguir:

gE =RT ∑ x i ln (γ i ) [21]

Tratando as expressões [20] e [21] como relações da energia de Gibbs de excesso 

molar, obtém-se:

RT lnγ i=(dnT gE

dni
)T,P,n j

[22]

E, considerando que a fração molar de uma espécie  i é a razão entre o número de 

moles da espécie e o número total de moles do sistema multicomponente, como representado 

a seguir:

x i=
n i

nT
[23]

Escrevemos as  expressões  do modelo  de Margules  de dois  sufixos,  que apresenta 

apenas um parâmetro constante A. As expressões são escritas para cada um dos componentes 

da mistura binária:

RT ln (γ 1 )=Ax2
2

[24-a]

RT ln (γ 2 )=Ax1
2

[24-b]

A determinação do coeficiente de atividade da espécie i após a obtenção da constante 

A depende da composição da outra espécie que compõem a mistura. Se considerarmos um 

caso de diluição infinita, em que a composição de xi tende a zero, tem-se que:

γ i
∞=e

A
RT

[25]

Que independe da composição do sistema, determinando o coeficiente de atividade da 

espécie i apenas pelas constantes do sistema experimental, R e T, e do parâmetro binário da 

mistura A. Pode-se concluir também que a esse valor de coeficiente de atividade para espécie 

i seria igual ao coeficiente de atividade para a espécie j. Nesse caso, os gráfico de ln γi  e ln γj 

contra xi são simétricos5.

Existe também uma equação de três sufixos para o modelo de Margules, que parte da 
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determinação de duas constantes A e B como parâmetros binários da mistura. Esta equação é 

mais adequada para o estudo de misturas binárias fortemente não ideais como, por exemplo, 

um  sistema  composto  de  álcool  e  hidrocarboneto,  apresentando  resultados  com  pouco 

sucesso na região em que o álcool se encontra diluído.1 A relação entre estas constantes e a 

energia livre de Gibbs molar de excesso está representada na equação a seguir:

gE =x1 x2 [A+B (x 1−x2 ) ] [26]

E  as  expressões  que  relacionam o coeficiente  de  atividade  da  espécie  i e  com a 

composição da espécie j, em função dos parâmetros A e B estão descritas abaixo:

RT ln (γ 1 )=( A+3B) x2
2−4Bx2

3

[27-a]

RT ln (γ 2 )=( A+3B ) x1
2−4Bx1

3

[27-b]

2.4 – Método dos mínimos quadrados: ajuste das funções

A modelagem de dados consiste em condensar e resumir dados experimentais, obtidos 

em um conjunto de dados observáveis, e ajustá-los a um modelo que depende de parâmetros 

ajustáveis2.

Os parâmetros determinados serão ajustados de modo a alcançar um valor mínimo da 

função mérito. O procedimento de ajuste é um problema de minimização ou otimização de 

dados,  porém  não  são  os  únicos  métodos.  Como  os  dados  geralmente  não  se  ajustam 

perfeitamente  ao  modelo,  é  preciso  avaliar  a  eficiência  do  ajuste  contra  alguns  métodos 

estatísticos.

Portanto, o ajuste deve fornecer parâmetros, estimativa de erros para cada um dos 

parâmetros calculados e uma avaliação estatística da qualidade do ajuste escolhido.

O método dos mínimos quadrados consiste em ajustar um conjunto de pontos (xi, yi) a 

um  modelo  que  não  é  somente  uma  combinação  linear  de  1  e  x  (a  +  bx),  mas  uma 

combinação linear de qualquer função de x especificada com M parâmetros ajustáveis. O 

termo linear, neste caso, refere-se apenas à dependência da função com seus parâmetros. A 

expressão geral do modelo é:

y ( x )=∑
k= 1

M

ak X k ( x ) [28]

Onde ak representa os parâmetros ajustáveis do modelo, e X1(x), ...,  XM(x) são funções fixas 

arbitrárias de x, chamadas de funções bases.

Define-se uma função mérito que generaliza o estudo deste tipo de modelo que é o χ², 
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expresso segundo a equação a seguir:

χ²=∑
i= 1

ND ( y i−∑
k= 1

M

ak X k( x i )

σ i
)
2

[29]

Onde ND é o número de dados do conjunto do binário e σi é o desvio padrão do i-ésimo dado. 

Se os erros são desconhecidos, mas podem ser considerados depois, é atribuído ao desvio 

padrão um valor unitário.

Escolhem-se  então  os  melhores  parâmetros  ak que  minimizem  o  χ².  O  mínimo 

absoluto   da  função  mérito  ocorre  quando  a  derivada  de  χ²  em  relação  a  todos  os  M 

parâmetros ak são nulos.2

A solução  do  sistema  de  equações   algébricas  (equações  normais)  gerado  pela 

minimização do χ² pode ser obtida através de matrizes.5 A expressão matricial a ser utilizada 

é:

β=a⋅α [30]

Onde α é a matriz quadrada de dimensão MxM com as funções fixas do conjunto de dados, β 

é o vetor de comprimento M dos pontos do conjunto e das funções fixas e  a é o vetor de 

solução procurada do ajuste, que consiste no vetor dos parâmetros ajustáveis.

Para obter a solução a, rearranja-se a expressão [30] da seguinte maneira:

a=β⋅α−1  [31]

Onde α-1 é a matriz inversa da matriz quadrada que contem as funções.

Os elementos da matriz α e do vetor β estão descritos nas expressões a seguir:

α lk =∑
i= 1

ND
1

σ² i

f l ( x i ) f k ( x i )
[32-a]

βk=∑
i= 1

ND
1

σ² i

y i f k ( x i )
[32-b]

As  expressões  [32]  representam  equações  normais  do  problema  de  mínimos 

quadrados, que devem ser resolvidas de forma a determinar o vetor de parâmetros ajustáveis 

a (pela  eliminação  de  Gauss  Jordan  ou  pela  decomposição  LU  concluída  pela  LU 

backsubstitution).2
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2.5 – Cálculos estatísticos das variáveis calculadas

De modo  a  identificar  a  precisão  do  modelo  utilizado  para  as  coleções  de  dados 

experimentais  encontradas  na literatura,  disponível  nos  jornais  científicos  da área,  alguns 

parâmetros estatísticos foram determinados para cada variável calculada: a média, a variância 

e  o  desvio padrão.  No caso  específico  dos  parâmetros  binários  obtidos  nos  modelos,  foi 

calculado apenas a variância e o desvio padrão, visto que a média de uma constante é o 

próprio valor da mesma.

Por definição, a média de uma distribuição experimental é expressa pelo somatório de 

N  valores  determinados  de  uma  variável  qualquer  xi dividido  pela  quantidade  N  de 

determinações, como descrito na equação abaixo:

x=
∑ x i

N [33]

A média apresenta a mesma unidade dos valores experimentais e pode ser considerada 

a  melhor  estimativa para o valor  “verdadeiro” para expressar  a  coleção de dados quanto 

maior for a quantidade da dados experimentais, aliado a um valor de desvio padrão baixo, por 

exemplo, menor do que 0,18.

Um parâmetro  estatístico  utilizado  para  medir  a  dispersão  de  uma observação  de 

coleção de dados é o desvio padrão da população amostral (s) pela sua facilidade de uso 

analítico  e  sendo  justificado  razoavelmente  bem  no  campo  teórico.  Esse  parâmetro  é 

determinado como a raiz quadrada de outro parâmetro, a variância (s2), como na expressão 

abaixo:

s= √s2 [34]

A variância,  por  sua  vez,  é  um parâmetro  definido  como  o  limite  da  média  dos 

quadrados dos desvios do valor médio. Para uma população amostral, a variância pode ser 

dada como:

s2
=

1
(N−1 )

∑ ( x i−x )2
[35]

Nota-se que o denominador neste caso é o número de determinações menos 1, para 

contabilizar o fato da média ter sido calculada através de dados experimentais, ao invés de ser 

uma variável independente.

A variância  (s2)  e  o  desvio  padrão  (s)  caracterizam  as  incertezas  associadas  às 

respostas  obtidas  para  determinação  das  variáveis  do  modelo.  Especificamente  o  desvio 

padrão, esse se apresenta como uma medida razoável da incerteza devido a flutuações nas 
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observações dos dados experimentais8.

2.6 – Estudos recentes no campo da pesquisa

O equilíbrio líquido-vapor e as propriedades de excesso permanecem sendo objetos de 

estudo de diversos pesquisadores desde meados do século XX. Alguns trabalhos9,10 foram 

consultados com o objetivo de observar o que tem sido estudado. Os dois artigos da literatura 

apresentam seções experimentais, que descrevem a determinação dos valores de equilíbrio 

líquido-vapor para os binários e a utilização de cromatografia gasosa para análise das fases 

líquida e vapor condensada.

Os métodos experimentais são semelhantes aos utilizados por Sandler7 desde a década 

80,  com  as  devidas  modificações  segundo  o  avanço  tecnológico  dos  equipamentos.  O 

trabalho  de  Zaitseva  et  al10 também realiza  a  determinação  experimental  da  entalpia  de 

excesso.

Realiza-se a  determinação experimental  de dados para determinar  dados de novos 

sistemas binários9, quanto pela observação de compostos ainda não analisados para utilização 

em processos orgânicos, como tecnologias de processamento de biomassa10.

Os métodos de otimização utilizados em ambos artigos foram os modelos NRTL e 

UNIQUAC, enquanto o trabalho de Dong et al9 também utilizou o modelo de Wilson, que 

são modelos termodinâmicos que descrevem o coeficiente de atividade. Em comparação com 

o modelo de Margules, adotado nesse trabalho, eles são mais recentes e apresentam uma 

resolução  matemática  mais  robusta  e  completa.  Consequentemente,  a  modelagem para  o 

coeficiente de atividade se mostra mais precisa, com resultados melhores.
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CAPÍTULO TRÊS – Materiais e métodos

3.1 – Desenvolvimento do programa

Linguagem de  programação é uma estrutura  sintática  em que um usuário escreve 

códigos  nessa “língua” que o computador  interpreta,  transformando linhas  de  código em 

procedimentos e ações. Durante o século XX, diversas linguagens foram desenvolvidas de 

forma  a  simplificar  essa  comunicação,  além  de  permitir  a  elaboração  e  construção  de 

interfaces e programas para quaisquer usuários utilizarem, sem que sejam necessariamente os 

programadores.  Geralmente,  os  programas  de  desenvolvimento  de  interfaces  apresentam 

consigo um compilador, que organiza todo o texto inserido pelo usuário em um código a ser 

interpretado, decodificado e transformado em procedimentos realizados pelo sistema11.

A linguagem Pascal, criada em 1970, foi a primeira linguagem construída com fins 

didáticos de forma a incentivar o uso de códigos estruturados. No lugar do compilador, essa 

linguagem apresenta  um ambiente  de  desenvolvimento  integrado  (ou,  em inglês,  IDE  – 

integrated development  environment),  que realiza a  depuração dos  erros do código.  Esse 

processo também é chamado de debugar, ou seja, retirar bugs. Ao ser compilado durante o 

momento de escrita o código, na interface de desenvolvimento, o programa indica a linha do 

código onde o erro se encontra, além de classificar qual o tipo de erro ocorreu11.

Todo programa desenvolvido em Pascal contém um cabeçalho inicial que mostra na 
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unidade  a  declaração  do  nome  do  programa,  das  unidades  que  compõem  o  programa 

completamente e das variáveis utilizadas nos mesmos. Cada interface também contém um 

procedimento  para  entrada  de dados  a  serem tratados  (input),  o  código com a rotina  de 

cálculos  a  serem  realizados  para  tratamento  de  dados  e  o  procedimento  para  saída  do 

programa com apresentação dos resultados dos cálculos (output).

O  programa  desenvolvido  neste  trabalho  foi  construído  com  o  software  gratuito 

desenvolvido  para  Linux  chamado  Lazarus  IDE,  que  trabalha  com  código  aberto  para 

desenvolvimento de aplicações e programas que, além de trabalhar com linguagem Pascal, 

também é compatível com Delphi.

O interesse de trabalhar com Linux e softwares gratuitos é a possibilidade de realizar 

desenvolvimento  com  suporte  de  manutenção  disponível  gratuitamente  e  respaldo  legal, 

sendo acessível para docentes e discentes desenvolverem seus trabalhos.

A  utilização  de  ferramentas  computacionais  para  cálculo  numérico  aumenta  a 

probabilidade de precisão dos resultados obtidos, sendo este fator dependente da precisão dos 

dados  experimentais  e  do  método  selecionado  para  obtenção  dos  parâmetros.  O  tempo 

dedicado  para  tais  cálculos  também  é  consideravelmente  reduzido  quando  utilizam-se 

programas e ferramentas eletrônicas4.

Outra  facilidade  que a  utilização do Lazarus  IDE proporciona  é  a  orientação por 

objeto na construção da interface. Essa ferramenta permite que o programador insira objetos 

na interface em desenvolvimento e esses elementos são automaticamente acrescentados e 

declarados na entrada do programa. Muitas vezes, o ato de clicar duas vezes em um objeto 

cria automaticamente um procedimento a ser realizado quando esse objeto for utilizado pelo 

usuário no momento em que o programa estiver pronto e funcionando.

Ao iniciar  a  criação da interface,  o programador se vê diante de uma unidade de 

trabalho com as declarações do programa criado, que tem associada a si um formulário vazio 

que  será  a  aparência  final  do  programa.  As  unidades  são  os  espaços  de  trabalho  do 

programador para escrever os códigos que declaram objetos e associam procedimentos a eles.

Os formulários  serão as interfaces que os usuários utilizarão para interagir  com o 

programa. Como apresentado anteriormente, o programador seleciona os objetos que deseja 

inserir no formulário e, automaticamente, tais objetos são acrescentados na declaração de 

objetos na unidade correspondente do programa.
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Figura 3.1: Captura de tela da interface de programação de uma unidade, com o inspetor de  

objetos, durante a criação de um formulário

O programa Lazarus IDE permite também que o programador insira caixas de diálogo 

dentro da interface em desenvolvimento, para que o usuário consiga, em tempo de execução, 

abrir arquivos externos ao programa, bem como salvar arquivos fora dele também.

3.2  – Descrição dos cálculos realizados no programa para os modelos de 

Margules

3.2.1 – Modelo de Margules de dois sufixos

Para  que  o  procedimento  de  ajuste  seja  iniciado,  é  necessário  que  algumas 

informações  sejam acrescentadas  a  interface do programa,  no caso,  o  conjunto  de  dados 

experimentais. As variáveis que compreendem esse conjunto são: a pressão do sistema (P), as 

frações molares das duas espécies na fase líquida (x1  e  x2) e as frações molares das duas 

espécies  na fase vapor  (y1 e  y2).  Também são informados valores  que são constantes  no 

modelo: a temperatura do sistema (T), a constante dos gases ideais (R) e a pressão de vapor 

saturado das duas espécies (Pv1 e  Pv2). São inseridos à unidade de cálculo, sem que sejam 

apresentados no formulário correspondente, as incertezas das variáveis citadas anteriormente.
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Em seguida, é realizado o cálculo para a determinação do coeficiente de atividade (γi) 

para cada espécie, tomando como referência a equação [9], mas considerando unitário o valor 

do fator de correção (Fi):

γ i=
P i

P ideal i

=
y i P

x i Pvi
[36]

A energia livre de Gibbs de excesso (gE) é então calculada pela equação de Gibbs-

Duhem, determinada pela substituição da expressão da fração molar [23] na equação original 

[16]:

gE =RT (x 1 lnγ 1+x2 lnγ 2 ) [37]

Simultaneamente, o parâmetro binário A é calculado pela expressão [20], para cada 

conjunto de dados de energia de Gibbs molar de excesso e frações molares. Determina-se, 

então, a média aritmética dos valores obtidos do parâmetro.

Em seguida, determinam-se novos valores de coeficiente de atividade para os dois 

componentes de forma a, então, determinar os valores ajustados de pressão.

Mediante  o  valor  calculado  do  parâmetro  binário,  determina-se  o  novo  valor  da 

energia livre de Gibbs de excesso segundo o modelo termodinâmico escolhido, segundo a 

expressão [21] que relaciona as frações molares da fase líquida e a constante A com a energia 

de Gibbs.

Em seguida, calculando os valores ajustados dos coeficientes de atividades de ambas 

as espécies. O coeficiente da espécie 2 é calculado com a expressão, determinada a partir da 

expressão [24-b], representada a seguir:

γ 2=exp( Ax1
2

RT )
[38]

Enquanto o coeficiente de atividade da espécie 1 é calculado a partir da expressão do 

modelo que relaciona a energia livre de Gibbs de excesso com as composições da fase líquida 

de ambas as espécies, semelhante a expressão [21]:

γ1=exp(
gE

RT
−x 2lnγ 2

x1
) [39]

Por fim, a pressão é então recalculada, sofrendo o ajuste realizado pela utilização do 

parâmetro binário A do sistema em questão:

P=
γ i x i Pvi

y i
[40]
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Para estudar o comportamento linear do ajuste realizado, escreve-se a expressão [24-

b]  do modelo  de Margules  com a fração molar  da espécie  2 do binário em evidência e 

representa-se o gráfico da função obtida.

x j=
RT lnγ i

Ax j
[41]

E então é calculado o coeficiente de correlação R² da função. Quanto mais próximo o 

valor se encontra da unidade, maior é o caráter linear do ajuste.

R²=
[ND∑ x i y i−(∑ x i ) (∑ y i ) ]

2

[ND∑ x
i 2−(∑ x i )

2 ] [ND∑ y
i2−(∑ y i )

2]
[42]

Neste modelo,  são calculados a média,  a variância e o desvio padrão,  segundo as 

equações [33], [35] e [34] respectivamente, para o coeficiente de atividade das duas espécies 

e a energia livre de Gibbs de excesso. Para o parâmetro A, são calculadas apenas a variância e 

o desvio padrão6.

3.2.2 – Modelo de Margules de três sufixos

Os cálculos iniciais para determinação do coeficiente de atividade de cada espécie que 

compõem o binário, bem como a energia livre de Gibbs em excesso são realizados com as 

mesmas equações [36] e [37], apresentadas no item anterior, referente ao modelo de Margules 

de dois sufixos.

Neste modelo,  porém, são dois parâmetros binários a serem calculados. A solução 

dessas constantes é obtida a partir da expressão [26] do modelo de Margules de três sufixos 

para energia livre de Gibbs de excesso1, substituindo a fração molar da espécie 2 por 1-x1:

gE =x1(1−x 1) [A+B (x1−(1−x 1))] [43-a]

Que, após tratar a equação de forma a agrupar todas as variáveis de mesmo expoente 

juntos, tem-se:

gE

x 1

=( A−B )+(3B−A ) x 1+ (−2B) x 1
2 [43-b]

Reduz-se  para  uma  equação  de  segundo  grau  e  substitui  os  parâmetros  ak dessa 

expressão para C, D e E para facilitar a solução pelo programa, obtendo a expressão:

gE

x 1

=C+Dx1+Ex 1
2 [43-c]

Para utilizar a solução matricial, é necessário determinar a incerteza associada a essa 
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função, segundo a expressão:

σyi
2

=σ
gE
2 (

∂y i

∂g E )
2

σ
x 1

2 (
∂ y i

∂ x
1
)
2

σ
gEx 1

2 (
∂y i

∂gE )(
∂ y i

∂ x
1
) [44]

Para tal solução, assumir-se-á que o valor da covariância entre as variáveis (σgEx1
2) 

pode ser desprezado. É necessário também calcular a incerteza associada à energia livre de 

Gibbs  e  ao  coeficiente  de  atividade,  calculados  anteriormente,  segundo  a  expressão 

semelhante à [44]. Nestes casos, as covariâncias também serão desconsideradas6.

Identificando  que,  para  o  problema  as  funções  fk são:  f1 =  1,  f2 =  x1 e  f3 =  x1², 

determina-se a matriz quadrada de ordem 3 (α) e o vetor de ordem 3 (β) para a solução. É 

realizado o procedimento de decomposição LU e substituição retroativa na matriz e no vetor, 

retornando os seguintes resultados.

O vetor β apresenta os valores dos parâmetros C, D e E e a matriz α apresenta em seus 

elementos  da  diagonal  (α11, α22 e α33)  as  variâncias  para  cada  parâmetro  C,  D  e  E 

respectivamente,  enquanto  os  elementos  fora  da  diagonal  são  as  covariâncias  entre  os 

parâmetros2. Ou seja, os elementos α12 = α21 indicam a covariância entre os parâmetros C e D; 

α13 = α31 é a covariância entre C e E; e α32 = α23 é a covariância entre D e E.

Portanto, conhecendo as relações entre os parâmetros binários do modelo A e B e os 

parâmetros auxiliares C, D e E, determinam-se as constantes A e B. E com o conhecimento 

dessas informações, calculam-se as variáveis ajustadas. O cálculo da energia livre de Gibbs 

de excesso é realizado segundo a expressão [26].

Em  seguida,  calcula-se  o  coeficiente  de  atividade  da  espécie  2  pela  expressão 

representada abaixo:

γ 2=exp( [ ( A+3B ) x1
2 ]−4Bx1

3

RT ) [45]

E o coeficiente de atividade da espécie 1 é calculado pela expressão [39], como no 

modelo de Margules de dois sufixos.

Também para esse modelo são calculados a média, a variância e o desvio padrão para 

os coeficientes de atividade e energia livre de Gibbs de excesso, descritos no item 2.5 do 

capítulo anterior.
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3.3  – Descrição das interfaces elaboradas para o programa

O programa de modelagem do equilíbrio líquido-vapor desenvolvido é estruturado 

segundo o esquema apresentado a seguir:

Figura 3.2: Diagrama da estrutura do programa

Ele é composto de nove unidades e nove formulários associados a cada uma delas. No 

primeiro  formulário,  o  usuário  deve  inserir  o  nome  do  operador  e  selecionar  o  modelo 

termodinâmico que deseja utilizar, entre o modelo de Margules de dois ou de três sufixos. 

Um botão permite que o usuário mude de formulário, de acordo com o modelo selecionado.
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Figura 3.3: Captura de tela do formulário de entrada do programa

Os  formulários  dois  e  seis  correspondem  às  interfaces  de  entrada  de  dados  e 

apresentação dos resultados para o ajuste segundo modelo de Margules de dois e três sufixos, 

respectivamente.  Foram  acrescentadas  a  essas  unidades  caixas  de  diálogos,  que  contem 

procedimentos que simplificam o processo de importação de dados experimentais a partir de 

arquivos de texto com extensão .txt, no momento de iniciar a modelagem.

O arquivo de dados obedece a seguinte estrutura: temperatura do sistema; constante 

dos gases ideais; número de dados do binário; espécie 1 e 2 do binário; dados de pressão e 

frações molares da espécie 1 na fase líquida (xi) e vapor (yi) e da espécie 2 nas mesmas fases; 

abaixo dos dados experimentais, encontra-se as incerteza na pressão e nas frações molares, 

seguindo a mesma ordem apresentada acima; e por último a pressão de vapor saturada para os 

componentes 1 e 2, respectivamente.
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Figura 3.4: Arquivo de texto plano com os dados do binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Com interfaces semelhantes, esses formulários apresentam: as informações sobre o 

binário (nomes das espécies) e sobre as condições do sistema (a constante universal dos gases 

perfeitos e a temperatura do sistema) em caixas de texto, os dados experimentais (pressão do 

sistema e composição do binário (frações molares na fase líquida e na fase vapor) em uma 

tabela, o gráfico de pressão (experimental e recalculada pelo modelo) contra composição da 

fase líquida da espécie 1 do binário, legenda para o gráfico e botões para acesso aos demais 

formulários de cálculo do programa, onde serão descritos os cálculos por etapa do modelo.
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Figura 3.5: Formulários dois – Captura de tela da interface para entrada de dados para o ajuste  

segundo o modelo de dois sufixos

Nesses mesmos formulários, após o programa carregar todos os dados experimentais, 

ele realiza todos os cálculos do ajuste e apresenta imediatamente ao usuário o gráfico das 

pressões  pela  fração molar  da espécie  1 do binário.  Nas unidades  dois  e  seis,  que estão 

associadas a esses formulários, estão escritos os códigos para todos os cálculos do ajuste.
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Figura 3.6: Formulário seis – Captura de tela da interface para entrada de dados para o ajuste  

segundo o modelo de três sufixos

Existe  outro  objeto  de  diálogo  nestes  formulários  para  salvar,  que  permite  que  o 

usuário  crie  arquivos  de  saída  de  extensão  .txt  contendo  todos  os  dados  experimentais 

inseridos, além de todos os dados calculados durante a execução do programa. O objeto de 

também permite salvar as imagens de gráfico geradas no programa em extensão .jpeg ou 

.bmp.

Nos formulários  três e  sete,  acessados através  de botões nas  unidades  dois e  seis 

respectivamente,  o  programa carrega  os  dados principais  sobre o sistema e o binário,  já 

inseridos nos formulários anteriores, e apresenta ao usuário os valores de pressão de vapor e 

coeficiente de atividade para as espécies 1 e 2 do binário. 

São apresentados nesses formulários os resultados de cálculos estatísticos para essas 

variáveis  estimadas  pelo  programa.  Também  é  construído  um  gráfico  de  coeficiente  de 

atividade  por  fração  molar  da  fase  líquida  para  ambas  as  espécies,  com  a  legenda 

correspondente do gráfico. Há também um botão para salvar o gráfico apresentado.
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Figura 3.7: Formulário três (semelhante ao sete) – Tela capturada da determinação do  

coeficiente de atividade segundo o modelo de Margules de dois sufixos

Os formulários principais tem um segundo botão que dá acesso aos formulários quatro 

e oito, que apresentam, além das informações iniciais, os valores da energia livre de Gibbs de 

excesso e os cálculos estatísticos associados a essa variável. Contém o gráfico que expressa 

Gibbs de excesso pela fração molar na fase líquida dos componentes, assim como a legenda 

desse gráfico e um botão para salvar a imagem do gráfico.

Figura 3.8: Formulário oito(semelhante ao quatro) – Captura de tela  da determinação da energia  

livre de Gibbs de excesso segundo o modelo de Margules de três sufixos
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Também acessados através de botões nos formulários dois e seis, os formulários cinco 

e nove apresentam os dados do binário como os anteriormente descritos. Nesse formulário, 

são apresentados os parâmetros binários A para o modelo de Margules de dois sufixos e A e B 

para  o  modelo  de  três  sufixos.  Nos  formulários  também  aparecem  os  coeficientes  de 

atividade para ambas as espécies e a pressão do sistema, que foram calculados a partir das 

expressões do modelo após a determinação dos parâmetros ajustáveis.

Figura 3.9: Formulário cinco – Captura de tela da determinação do parâmetro binário segundo o  

modelo de Margules de dois sufixos

Figura 3.10: Formulário nove – Captura de tela da determinação dos parâmetros binários  

segundo o modelo de Margules de três sufixos
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Há  um  gráfico  em  cada  formulário  que  apresenta  a  relação  linear  entre  o(s) 

parâmetro(s) e  a  composição da fase líquida da espécie  2 do binário,  e  o  coeficiente  de 

correlação R² da curva representada. Um botão permite que o usuário salve a imagem do 

gráfico representado. Nessa interface, o valor de χ² também é apresentado, segundo o cálculo 

realizado para cada modelo.

Nas unidades três, quatro, cinco, sete, oito e nove não há nenhum código de cálculos, 

apenas os procedimentos para salvar a imagem do gráfico e para retornar aos formulários 

principais para cada um dos modelos.
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CAPÍTULO QUATRO – Resultados 

O  programa  foi  efetivamente  criado  em  Pascal no  software  Lazarus  IDE,  com 

desenvolvimento ocorrendo durante os meses de janeiro de 2015 e janeiro de 2016, após os 

estudos das referências bibliográficas.

No decorrer destes meses, o programa foi  testado diversas vezes durante a fase de 

desenvolvimento, geralmente a cada cálculo escrito ou procedimento concluído, de forma a 

acompanhar o progresso dos códigos que estavam sendo escritos.

Da forma como a interface foi  construída,  há pouca interação do usuário com os 

dados durante o período de execução do programa. Inicialmente, o usuário deve escolher qual 

modelo termodinâmico ele deseja utilizar em seus cálculos, como apresentado na figura a 

seguir. Inicialmente, o botão para acesso ao formulário da entrada de dados não está visível 

para o usuário, sendo mostrado somente após a seleção do modelo.
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Figura 4.1: Captura de tela em tempo de execução do formulário de entrada

Como descrito anteriormente, os dados experimentais são inseridos nas unidades dois 

e  seis,  referente  aos  ajustes  segundo  os  modelos  de  Margules  de  dois  e  três  sufixos 

respectivamente,  somente pela leitura dos mesmos a partir  de um arquivo de texto  plano 

contendo as informações do binário (figura 3.4). Isso ocorre porque os códigos referentes às 

rotinas de cálculos estão associadas ao mesmo procedimento do botão que carrega os dados.

Não se deve atribuir a esse fato uma falha, mas sim uma escolha metodológica para a 

construção da interface, que propõem-se ser mais informativa do que interativa. Mantendo 

essa característica, o programa efetua em tempo de execução todos os cálculos descritos para 

o modelo selecionado em questão.

Figura 4.2: Tela capturada do formulário dois, com o ajuste pelo modelo de Margules de dois sufixos  

para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano
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Quando  todas  as  variáveis  estão  descritas,  com  seus  parâmetros  estatísticos 

calculados, o programa apresenta ao usuário na tela do formulário (figuras 4.2 e 4.3) os dados 

iniciais  do  binário  e  um gráfico  do  ajuste  contendo  as  curvas  representadas  da  pressão 

experimental do sistema pela fração molar da espécie 1 na fase líquida e a pressão calculada 

pelo modelo pela mesma fração molar. 

Nesta mesma interface, há botões: que encerram o programa (Fechar), que retornam 

ao formulário de Entrada do programa (Voltar ao ínicio); que geram o arquivo de saída em 

extensão .txt (Arquivo de saída); que salvam a imagem do gráfico em arquivo de extensão 

.jpeg (Salvar imagem); que apresentam os formulários três, quatro e cinco, de apresentação 

de resultados dos cálculos de diversas variáveis (Pressão de vapor e coeficiente de atividade, 

Gibbs de excesso e parâmetro binário A); e que realizam a limpeza de todos os objetos dos 

formulários dois, três quatro e cinco, associados ao modelo de Margules de dois sufixos.

Figura 4.3: Tela capturada do formulário que mostra o ajuste pelo modelo de Margules de três  

sufixos para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Basta que o usuário acesse os demais formulários através de botões para ter na tela a 

apresentação dos resultados dos demais cálculos realizados pelo programa, como descrito 

abaixo.

Partindo  do  formulário  dois (Ajuste  do  equilíbrio  líquido-vapor  pelo  modelo  de 

Margules  de  2  sufixos),  que  mostra o  ajuste  pelo  modelo  termodinâmico,  ao  abrir  o 

formulário três observam-se os valores dos coeficientes de atividade das espécies 1 e 2, bem 
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como o  gráfico  dos  coeficientes  em função  de  suas  respectivas  frações  molares  na  fase 

líquida  e  os  valores  de  média,  variância  e  desvio  padrão  dos  coeficientes  para  as  duas 

espécies.

Figura 4.4: Captura de tela em tempo de execução do formulário três, que mostra o resultado do 

coeficiente de atividade para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

No formulário quatro, são apresentados os valores calculados segundo o modelo da 

energia  livre de Gibbs de excesso,  seu gráfico contra  a  composição da fase líquida e  os 

parâmetros estatísticos.

Figura 4.5: Captura de tela em tempo de execução do formulário quatro, que mostra o resultado da 

energia livre de Gibbs de excesso para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano
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E, no quinto formulário,  há a apresentação do valor do parâmetro binário A, uma 

constante empírica com unidades de energia, que é dependente da temperatura, mas não da 

composição, e é característica de ambos os componentes do binário. Determinam-se também 

a variância e o desvio padrão associados à determinação deste parâmetro. Utilizando essa 

constante  determinada  nas  equações  do  modelo,  calcula-se  novamente  os  valores  do 

coeficiente de atividade para espécie 1 e da pressão, além das suas variáveis estatísticas. 

Apresenta-se também o gráfico do comportamento linear da expressão [42] do modelo (que 

relaciona o parâmetro binário, a fração molar na fase líquida e o coeficiente de atividade), 

além do resultado do cálculo do coeficiente de correlação da equação.

Figura 4.6: Tela capturada do formulário que mostra o parâmetro binário e o ajuste linear para o  

binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Para o modelo de três sufixos, semelhantes interfaces são mostradas nos formulários 

sete  e  oito,  que apresentam respectivamente os resultados  dos  cálculos  do coeficiente  de 

atividade e da energia livre de Gibbs de excesso. 
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Figura 4.7: Captura de tela em tempo de execução do formulário sete, que mostra o resultado do 

coeficiente de atividade para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Figura 4.8: Captura de tela em tempo de execução do formulário oito, que mostra o resultado da 

energia livre de Gibbs de excesso para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Devido  às  adaptações  efetuadas  para  a  resolução  do  modelo  a  partir  da  solução 

matricial, foram utilizados parâmetros ditos ‘auxiliares’: C, D e E, que são determinados pela 

solução matricial. No formulário nove, são mostrados estes resultados, a variância de cada 

um desses parâmetros e a covariância entre eles. Também são apresentados os valores dos 

parâmetros binários A e B, referentes ao modelo termodinâmico escolhido.



36

Figura 4.9: Tela capturada do formulário que apresenta os parâmetros binários e o ajuste linear  

para o binário Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Os  cálculos  do  ajuste  do  coeficiente  de  atividade  e  da  pressão,  seus  parâmetros 

estatísticos e o gráfico de comportamento linear são semelhantes aos descritos para o modelo 

anterior. O χ² também é calculado nesse procedimento, sendo apresentado no formulário.

Em todos esses formulários, há uma interação permitida para o usuário,  além dos 

botões de troca de formulário. Cada um dos formulários, do dois ao nove, contem um botão 

para  salvar  as  imagens  dos  gráficos,  com  os  títulos  dos  seus  eixos,  representados  pelo 

programa,  em  .jpeg  ou  .bmp,  segundo  a  escolha  do  usuário.  Esse  artifício,  porém,  não 

permite salvar a legenda do gráfico, visto que é um objeto diferente da unidade.

Nos formulários iniciais para cada modelo (dois e seis) há um botão para realizar a 

limpeza  das  células,  tabelas  e  gráficos,  de  forma permitir  que  o  programa seja  utilizado 

novamente para outros  sistemas multicomponentes.  Verifica-se o sucesso na limpeza dos 

formulários,  mas  de  alguma maneira,  informações  permanecem registradas  no  programa, 

alterando ligeiramente os resultados.

O programa  cria um arquivo de saída no formato  texto plano (txt) que contém  os 

dados  experimentais  do  binário  escolhido  e  todos  os  cálculos  realizados  pelo  modelo 

escolhido. O programa mostra uma mensagem ao usuário solicitando que o mesmo acesse 

todos os formulários associados ao modelo em execução, para que o programa realize os 

cálculos  de  análise  estatística  que  não  são  feitos  no  procedimento  de  cálculo  do  botão 
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Carregar dados.

O arquivo apresenta todos os dados experimentais do sistema, compartimentando de 

acordo  com as  variáveis  referentes  a  cada  espécie  estudada  e,  em seguida,  apresenta  as 

variáveis e parâmetros calculados, com os cálculos estatísticos de cada valor calculado.

Figura 4.10: Tela capturada do arquivo de saída gerado pelo programa para o ajuste do binário  

Tetrahidrofurano-Ciclohexano segundo o modelo de dois sufixos

O estudo  foi  realizado  com dados  da  literatura6 para  o  binário  Tetrahidrofurano-

Ciclohexano, escolhido arbitrariamente, cujas imagens do programa em execução já foram 

utilizadas neste capítulo.

De acordo com os autores, o artigo  apresentara dados satisfatórios para o teste de 

consistência  termodinâmica  para  esta  e  as  demais  misturas  binárias  presentes.  Os  dados 

experimentais apresentam os valores de incertezas associadas a cada parâmetro, conferindo 

maior confiabilidade aos dados.

Esta  mistura  é  considerada  pouco  ideal  porque,  apesar  de  serem  ambas  cadeias 

fechadas, a presença do oxigênio como heteroátomo na cadeia do Tetrahidrofurano, um éter, 
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promove um aumento de polaridade na molécula.

Isso resulta em uma alteração dos tipos de interações intermoleculares, agora dipolo-

dipolo,  em  relação  as  interações  do  tipo  dipolo-dipolo  induzido  observadas  entre  as 

moléculas de Ciclohexano.

Observa-se no gráfico da figura 4.2, em detalhe na figura 4.11, que mostra a imagem 

do ajuste da pressão pelo modelo de Margules de dois sufixos para essa mistura. A curva em 

vermelho, representada a partir dos pontos calculados pelo modelo, e a curva em azul, dos 

pontos experimentais apresentam perfis parabólicos. Observa-se um ajuste muito próximo 

aos  dados experimentais  na região  em que a  fração molar  do Tetrahidrofurano apresenta 

valores acima de 0,6.

Figura 4.11: Tela capturada do gráfico do ajuste segundo o modelo de dois sufixos para o binário  

Tetrahidrofurano-Ciclohexano

O gráfico representado com os resultados do modelo de três sufixos, apresentado no 

gráfico da figura 4.3 e em detalhe da figura 4.12, apresenta um perfil semelhante, mas com 

uma  proximidade  muito  maior  entre  as  curvas  em  relação  ao  gráfico  apresentado 

anteriormente,  mas  com  alguns  desvios  em  diferentes  regiões  de  fração  molar  do 
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Tetrahidrofurano.

Figura 4.12: Tela capturada do gráfico do ajuste segundo o modelo de três sufixos para o binário  

Tetrahidrofurano-Ciclohexano

Observa-se,  em ambos os  gráficos,  uma proximidade entre  a  curva  descrita  pelas 

pressões  calculadas  pelo  modelo  à  curva  de  pressões  experimentais  do  sistema.  Nota-se, 

também que o ajuste é melhor para o modelo de Margules de três sufixos, devido ao maior 

número de parâmetros ajustáveis para adequar o conjunto de dados a um comportamento que 

simule o comportamento ideal.

De um modo geral, os valores de variância e desvio padrão determinados para os 

parâmetros binários nos modelos escolhidos são muito grandes, com valores acima de 10000 

em alguns casos. Isso pode ser avaliado como consequência à utilização de um método antigo 

que se baseia em muitas simplificações matemática e termodinâmica.
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CAPÍTULO CINCO – Conclusão

Após a elaboração e desenvolvimento do código, obteve-se um programa que realiza 

os cálculos e apresenta os resultados para o usuário na tela em tempo de execução. Ele é de 

fácil utilização, contendo formulários com botões identificados para cada ação a ser realizada 

ou variável a ser apresentada. O aspecto da interface, porém, pode ser ligeiramente confuso 

devido à quantidade de informações apresentadas de uma só vez na tela.

Algumas  propostas  para  melhoria  do  mesmo  consistem  em  modificar  as 

características técnicas dele. Pretende-se acrescentar uma interface mais interativa, para que o 

usuário possa inserir os dados em tempo de execução e selecionar os dados experimentais 

que ele deseja que sejam incluídos no ajuste, de forma a buscar um ajuste mais preciso com 

uma coleção de dados que se adeque ao modelo.

Em relação ao modelo termodinâmico escolhido, este apresenta limitações ao ajuste 

do equilíbrio líquido-vapor de misturas devido a considerações e simplificações nos cálculos. 

A introdução de outros modelos termodinâmicos mais modernos, tais como as equações do 

modelo UNIQUAC ou as equações de Wilson, para o cálculo dos coeficientes de atividade, 

deve fornecer resultados melhores.

Há também uma proposta de projetar o ajuste utilizando a consideração de vapor não-

ideal, através da equação do virial truncada no segundo termo ou de uma equação cúbica 

como a de Van de Waals, de forma a simular mais precisamente o comportamento observado 

experimentalmente dos gases.
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