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INTRODUÇÃO: 

Os profissionais da engenharia têm cada vez mais demandas por habilidades relacionadas a capacidade 

de julgar e tomar decisões com base em dados e interpretações de fenômenos naturais cuja base para modelagem 

e análise é a termodinâmica. Espera-se que os estudantes de engenharia sejam capazes de desenvolver a 

denominada “intuição de engenharia” [1], isto é, avaliar resultados obtidos em simulações e usá-los para descrever 

a realidade objetivamente. Hendricks et.al [2] afirmam que "a educação é a chave para o uso adequado da 

termodinâmica na indústria, portanto, os autores deste trabalho, dedicaram-se na pesquisa e organização de uma 

ferramenta didática voltada para o ensino do equilíbrio vapor-líquido (VLE) das misturas binárias que proporcionem 

a estudantes, desde a graduação, até pós graduação, ampliar sua capacidade de lembrar, entender, aplicar, 

analisar, avaliar e criar análises sobre o VLE para diferentes tipos de modelos termodinâmicos. Os autores, 

esperam assim, que esta ferramenta elaborada amplie todos os níveis cognitivos de aprendizagem conforme a 

taxonomia de Bloom revisada [3]. 

Além do mais, sabe-se que segundo as diretrizes curriculares nacionais de 2019 [4], existe uma 

necessidade de atualização dos currículos das engenharias, promovendo a diversidade de atividades vinculadas 

à formação das(os) estudantes, e suscitando o interesse, por parte do corpo docente, para a aplicação de 

metodologias de aprendizagem ativa. Estas metodologias objetivam fazer com que os estudantes sejam sujeitos 

protagonistas de seu aprendizado [3], abandonando uma postura passiva de receptor de conteúdos e passem 

sempre a refletir sobre o porquê estudar um determinado tema. Portanto, os autores dedicaram-se a elaborar os 

materiais que poderão ser utilizados em um modelo de sala de aula invertida [3] com 3 momentos distintos “´pré-

aula”, “aula” e “pós aula”; e com base em 3 premissas conforme Claro et.al (no prelo) [5]: (i) demonstrando que a 

termodinâmica deve ser ensinada sem se restringir a um único software; (ii) pode-se obter dados termodinâmicos 

confiáveis e não confiáveis e (iii) deve-se analisar com atenção a escolha de modelos termodinâmicos ao realizar 

uma simulação.  

Para cumprir os propósitos expostos, a pesquisa foi segmentada em uma fase de revisão bibliográfica 

sobre 10 misturas binárias previamente selecionadas, assim como, dos dados experimentais de equilíbrio líquido 

vapor (VLE) das mesmas. Destaca-se que 5 misturas são consideradas convencionais da indústria de processos 

segundo Seader et.al, 2011 [6] e 5 relacionadas ao contexto da química verde [7]. Os resultados foram obtidos 
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através do ThermoData Engine relacionado ao software Aspen Plus v.10, e por fim, 10 planilhas eletrônicas foram 

confeccionadas de forma a demonstrar a modelagem termodinâmica, do VLE para as misturas, utilizando para 

tanto diferentes modelos. A modelagem do VLE é de fundamental importância para o dimensionamento de colunas 

de destilação convencionais e de paradestilação [8], e, portanto, os materiais elaborados neste projeto estão 

relacionados com o ensino sobre o projeto das mesmas.  

METODOLOGIA: 

Para a elaboração da ferramenta (planilha eletrônica), após a fase inicial de pesquisa bibliográfica nos 

principais livros de termodinâmica, utilizou-se um computador com processador intel core i5, windows 11 e o 

software Microsoft Excel versão 2019 [9]. Através da interface gráfica do programa habilitou-se o Add-in XSEOS 

desenvolvido por Marcelo Castier [10], o cálculo iterativo na guia fórmulas e o recurso solver. Além disso, foi 

utilizado o acesso remoto aos computadores do laboratório de informática “SIFEQ FEQ” para uso do Aspen plus 

V.10 uma vez que a universidade não concentrava no período atividades presenciais devido a pandemia de COVID 

19. 

A construção das 10 planilhas, em formato de estudos de casos, utilizou os fundamentos do equilíbrio 

termodinâmico (equações 1 a 3), em que os índices V e L significam respectivamente “fase vapor” e “fase líquida”. 

Além de que T, P e 𝑓𝑖 ̂ são a temperatura, a pressão e a fugacidade do componente i na fase. Para a equação 3, 

representativa do critério de isofugacidade de misturas, há duas abordagens: abordagem phi-phi (𝜙 − 𝜙) e gama-

phi (𝜙 − 𝛾)  que consideram os efeitos de não idealidade de misturas em solução [11], as equações representativas 

destes modelos estão conforme as equações 4 e 5. 

 

Tv = TL = T                                                                                                                                                        (1) 

Pv = PL = P                                                                                                                                                       (2) 

𝑓𝑖
�̂�(P,V, 𝑦𝑖) =  𝑓𝑖

�̂�(P,V,𝑥𝑖)                                                                                                                                   (3) 

 

Para   𝜙 − 𝜙: 

𝑓i L (P,V,x) =  xiP𝜙𝑖
𝐿 = 𝑓 v (P,V,y) = yiP𝜙𝑖

v                                                                                                        (4) 

 

Para 𝜙 − 𝛾: 

𝑓i L (P,V,x) = xiP𝛾L Pi
sat 𝜙i

sat exp [
1

𝑅𝑇
∫ 𝑣𝑖

𝑃

𝑃𝑣𝑎𝑝
 𝑑𝑃] = 𝑓 v (P,V,y) = yiP𝜙𝑖

v                                                              (5) 

 

O termo exponencial na equação 5 é denominado fator de Poything (POY), 𝑣𝑖 é o volume molar da espécie 

i em solução e  𝜙𝑖 é o coeficiente de fugacidade da espécie i, a grandeza que pode ser calculada a partir de uma 

equação de estado. A partir da análise das condições operacionais da indústria, ou da natureza molecular dos 

componentes “i” em uma dada mistura, simplificações nas Equações 4 e 5 podem ser adotadas. O caso no qual 

considera-se POY, 𝜙v  , 𝜙L , 𝜙isat iguais a 1 (um) é denominado “Lei de Raoult”, ao passo que, para sistemas de 

baixa pressão considera-se a não-idealidade do sistema apenas na fase líquida(fase vapor ideal), sendo expressa 

pelo coeficiente de atividade 𝛾i [9]. A modelagem para cada um dos 10 estudos está conforme a tabela 1. 
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Os modelos de coeficiente de atividade 𝛾i utilizados foram: Lei de Raoult, Wilson, NRLT, UNIQUAC, 

UNIFAC. Para o coeficiente de fugacidade, utilizou-se as equações de estado de Soave Redlich Kong (SRK) e 

Peng Robinson (PR) [11]. Por fim, para que o ajuste numérico fosse realizado em cada uma das simulações 

utilizou-se na constrição das planilhas, uma célula cujo valor correspondia a uma função objetivo a ser minimizada 

pelo recurso Solver. As duas funções objetivos utilizadas estão conforme as equações 6 e 7. 

  

𝐹𝑜𝑏𝑗  =   𝑃 −  (𝑥1 𝑃1
𝑠𝑎𝑡  𝛾1)  − (𝑥2 𝑃2

𝑠𝑎𝑡  𝛾2)                                                                                               (6) 

 

𝐹𝑜𝑏𝑗  =   (𝑥𝑖𝜙𝐿 )  − (𝑦𝑖𝜙𝑉)                                                                                                                      (7) 

 

Em cada um dos estudos de caso, foram obtidos os diagramas PTxy e xy para cada um dos modelos 

termodinâmicos estudados, assim como foi realizada uma análise da consistência termodinâmica dos dados 

experimentais obtidos e dos desvios absolutos e relativos dos resultados das simulações em comparação com os 

dados experimentais. Para avaliação da consistência termodinâmica, utilizou-se o método das áreas conforme a 

equação 8, e para o cálculo da integral numérica utilizou-se os métodos de trapézios (equação 9) e 1/3 de Simpson 

(equação 10). Os desvios foram obtidos conforme as equações 11 e 12. 

 

∫ 𝑙𝑛 (
𝛾𝑎

𝛾𝑏
) 𝑑𝑥𝑎 =  0

𝑥𝑎 = 1

𝑥𝑎 = 0
                                                                                                                                                                 (8) 

 

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑝é𝑧𝑖𝑜𝑠  =   (𝑥2  −  𝑥1)
𝑓(1)+𝑓(2)

2
                                                                                                                                               (9) 

 

𝐼1/3 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛  =  (𝑥3  −  𝑥1) 
𝑓 (𝑥1) + 4𝑓( 𝑥2) + 𝑓( 𝑥3)

6
                                                                                                                 (10) 

 
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =  |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 −  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎|                                                                  (11) 

 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 |                                                                                 (12) 

 

RESULTADOS: 

Tabela 1 - Abordagens do ELV das misturas selecionadas 

Nº Mistura  Abordagem 

1 m-xileno + o-xileno  𝜙 − 𝜙 (fase L e V não ideais)  
e 

 𝜙 − 𝛾 (Fase L não ideal e V ideal) 

2 isobutano + n butano 𝜙 − 𝜙 (fase L e V não ideais) 

3 propileno + propano 𝜙 − 𝜙 (fase L e V não ideais) 

4 óxido de etileno + água 𝜙 − 𝛾 , fase L não ideal e V ideal 

5 água + ácido acético 𝜙 − 𝛾 , fase L e V não ideais 

6 gama valerolactona +acetona  𝜙 − 𝛾 , fase L não ideal e V ideal 

7 etanol + glicerol 𝜙 − 𝛾 , fase L não ideal e V ideal 

8 dibutil éter + acetato de isopropil (IPAC) 𝜙 − 𝛾 , fase L não ideal e V ideal 

9 alfa pineno + limoneno 𝜙 − 𝛾 , fase L não ideal e V ideal 

10 2 metil tetrahidrofurano + acetato de etila  𝜙 − 𝛾 , fase L não ideal e V ideal 
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Para ilustrar o obtido nas 10 planilhas confeccionadas ao longo deste trabalho, a Figura 1 representa o 

confeccionado para a mistura 1 (o-xileno e m-xileno).  

Figura 1 - Estrutura das planilhas confeccionadas 
 

 

 

 

Através da análise da figura 1, é possível observar que a capa foi construída de forma  ilustrada visando 

uma navegação intuitiva através do material didático, além disso, é possível observar que cada botão está 

disponível para que o aprendizado seja construído de forma linear e ao final das simulações, com as comparações 

de cada método em relação aos dados utilizados, o(a) estudante poderá observar qual dos modelos é o mais exato, 

ao passo que, analisar qual destes é o mais fácil de simular, dada a complexidade do conjunto de equações 

envolvidas no mesmo. Também é possível através da imagem, observar que cada planilha foi construída de forma 

a possibilitar duas diferentes simulações, “Modelagem utilizando os dados experimentais” e “Modelagem predição”. 

A primeira trata-se do estudo das variações de temperatura (T) e fração molar da fase vapor (y) em relação ao 

conjunto de dados da literatura utilizado, enquanto que a segunda é o teste da capacidade preditiva do modelo 

utilizando para tanto valores de composição da fase de líquido variando de 0,00 a 1 em intervalos de 0,05. Por fim, 

os desvios e as análises gráficas completam o estudo em cada uma das planilhas, permitindo que o estudante veja 

de forma crítica como os modelos simulados correspondem ou não aos dados experimentais. 

A partir de todas das modelagens e simulações realizadas nas planilhas Excel, o uso sugerido desta 

ferramenta didática é o seguinte. Em primeiro lugar, os alunos são convidados a olhar para todas as dez misturas 

binárias juntamente com a árvore de decisão de Carlson [12] e decidir entre as abordagens [5]. Posteriormente, o 

aluno é convidado a realizar uma análise crítica da abordagem selecionada e seus modelos. Ele ou ela deve 

realizar um teste de consistência termodinâmica. Em seguida, analise os desempenhos preditivos da abordagem 

selecionada e seus modelos, em termos de desvios absolutos e relativos na previsão dos dados experimentais 

fornecidos nas planilhas, ao mesmo tempo em que constroem diagramas xiy e PTxy [5]. 

Para exemplificar a obtenção dos desvios utiliza-se o estudo de caso do sistema 8 (acetato isopropílico e 

éter dibutílico a 101,3 kPa). Para esta análise, os dados experimentais obtidos por Hanson et al. [13] foram 

considerados consistentes dentro do teste definido. Além disso, os desvios obtidos estão conforme a Tabela 2. 
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Desvios entre dados calculados e experimentais para o acetato isopropílico a 101,3 kPa. 

Tabela 2 -  Acetato de isopropílico e éter dibutílico a 101,3 kPa 

Modelo/método T (K) T (%) y y (%) 

Lei de Raoult 1.93 0.50 0.0217 5.4 

Wilson 0.68 0.17 0.0069 2.3 

NRTL 0.57 0.15 0.0025 0.6 

UNIFAC 1.07 0.28 0.0094 1.7 

 

Através da análise da Tabela 2, é possível também verificar que para o sistema 8, o modelo que apresenta 

o menor desvio é o NRTL. Vale ressaltar que o método de contribuição do grupo UNIFAC, que insere a entrada de  

grupos funcionais presentes nas moléculas, proporciona também resultados adequados. Ainda assim, cada estudo 

de caso com sua natureza química apresenta um conjunto de desvios que deve ser analisado pelos estudantes 

para a correta compreensão de qual modelo usar ao realizar um cálculo. 

CONCLUSÕES: 

As ferramentas didáticas desenvolvidas neste trabalho oferecerão o desenvolvimento de análise crítica e 

avaliação de dados VLE e sua modelagem. Os alunos poderão através do uso deste material atuar como 

protagonistas da própria aprendizagem e analisar criticamente quais modelos termodinâmicos devem utilizar ao 

simular o equilíbrio de fases, ou, ao iniciar o projeto de uma coluna de destilação convencional e de paradestilação. 

Além disso, os estudos de caso reforçam o contato dos estudantes com sistemas da química verde, fomentando o 

contato com o tema da sustentabilidade na engenharia. 
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