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A extração do petróleo do pré-sal requer o desenvolvimento de novas tecnologias 

devido à alta complexidade e a grande diferença nas condições de operação em 

relação aos reservatórios até agora conhecidos. Neste contexto, a simulação de 

fluidos dos reservatórios contribui para estabelecer as condições ótimas de produção 

e a identificação de possíveis problemas operacionais. Os dados experimentais de 

equilíbrio de fases em diferentes condições de temperatura, pressão e composição 

permitem ajustar os modelos matemáticos utilizados nestas simulações. Portanto, no 

presente trabalho foram obtidos dados de equilíbrio de fases em altas pressões 

através do método sintético visual, para misturas sintéticas de hidrocarbonetos, 

tentando descrever o comportamento de um óleo do pré-sal. Pressões de bolha para 

os sistemas ternário (n-hexano, naftaleno, CO2) e quaternário (n-hexano, naftaleno, 

CO2, água) foram avaliadas em temperaturas entre 40-100°C variando a composição 

molar de dióxido de carbono entre 10-80%. Os resultados mostraram um aumento 

da pressão do ponto de bolha com o aumento da temperatura e do teor de dióxido 

de carbono para os dois sistemas avaliados. Um modelo termodinâmico baseado na 

equação de estado de Peng-Robinson com regras de mistura quadrática com um 

único parâmetro (PR-Q1) mostrou boa acurácia para predizer o comportamento dos 

sistemas estudados com desvios médios entre dados experimentais e calculados 

menores que 3,5%. 
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The oil extraction from pre-salt layer requires the development of new technologies 

due to high complexity and large difference in comparison with the operating 

conditions for the known reservoirs; in this context, simulating fluid reservoirs helps to 

determine optimal production conditions and to identify potential problems of 

operation. Experimental data of phase equilibrium at different conditions of 

temperature, pressure and overall composition allow adjusting the mathematical 

models used in these simulations. In this study, data from phase equilibrium at high 

pressures for synthetic hydrocarbon blends to try to describe an pre-salt oil were 

obtained through the Visual Synthetic Method. Bubble pressures for ternary (n-

hexane, naphthalene, CO2) and quaternary systems (n-hexane, naphthalene, CO2, 

water) were evaluated to temperatures 40-100°C and molar composition of carbon 

dioxide between 10-80%. Results showed an increase in bubble point pressure with 

the temperature, the carbon dioxide content for the two evaluated systems the same 

way with the addition of water. A thermodynamic model based on the Peng-Robinson 

equation of state with quadratic mixing rules with a single parameter (PR-Q1) showed 

good accuracy for predicting the behavior of the studied system; the average 

deviations between calculated value and experimental data were lower than 3.5 %.   
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCÃO 

 

As reservas petrolíferas descobertas a 8 anos entre os estados de Santa 

Catarina e Espírito Santo colocou o Brasil numa posição estratégica frente à 

grande demanda de energia em nível mundial. Embora os campos do pré-sal 

brasileiro têm produzido 520 mil barris/dia de petróleo até o momento, a 

exploração de novos campos e a operação eficiente dos existentes continua 

sendo uma tarefa de alta complexidade (PETROBRAS, 2014). 

 

A extração do petróleo do pré-sal requer o desenvolvimento de novas 

tecnologias devido à grande diferença nas condições de operação em relação 

aos reservatórios até agora conhecidos. Um dos aspectos mais importantes é a 

grande profundidade onde o óleo está situado, entre 5.000 e 7.000 metros 

abaixo do nível do mar,  composto por uma lâmina d’água de 2.000 m, uma 

camada pós-sal de 1.000 m e uma de sal de 2.000 m. As complicações 

começam com a capa de sal, que é instável e pode obstruir poços já abertos, 

além de danificar os materiais, continuam com as altas pressões, que geram 

uma rocha reservatório muito compacta, originando uma taxa de perfuração 

baixa e efeitos desconhecidos sobre o comportamento e características do 

petróleo dentro do reservatório. Outro aspecto decisivo é o tipo de rocha em 

que o petróleo está armazenado, rochas carbonáticas microbianas 

extremamente heterogêneas e ainda pouco estudadas, cujo comportamento 

em termos de recuperação de petróleo tem sido incerto até então. Um terceiro 

aspecto é que,  junto com o óleo, uma considerável quantidade de dióxido de 

carbono é extraído (> 20%), causando assim problemas de corrosão dos 

materiais ao formar ácido carbônico com a água além de que poderia contribuir 

para o aumento do efeito estufa ao escapar para o meio ambiente 

(PETROBRAS, 2009). 

 

Para atender estas dificuldades, nos últimos quatro anos têm sido alocados por 

parte da Petrobras grandes recursos para diversas áreas de pesquisa e 

desenvolvimento. Alguns temas específicos que estão sendo estudados são as 
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tecnologias de perfuração de poços, tecnologias de reservatório e garantia de 

escoamento de petróleo e gás (MORAIS, 2013). Dentro das tecnologias de 

reservatório se encontram as simulações e modelagem de reservatórios, que 

são as responsáveis pela construção de modelos geológicos e de fluidos.  

 

A simulação de fluidos de um reservatório permite o estabelecimento das 

condições adequadas de produção e a identificação de possíveis problemas 

operacionais. No entanto, para ajustar os modelos matemáticos e garantir uma 

boa acurácia nas predições dos modelos, são necessários dados 

experimentais dos fluidos sob as mesmas condições presentes no reservatório 

ou condições a que serão submetidos no processo de extração. 

 

Os fluidos presentes num reservatório são misturas complexas de petróleo e 

gás com composições difíceis de estabelecer por uma única técnica. No caso 

do pré-sal a complexidade é ainda maior devido à significativa quantidade de 

dióxido de carbono associada. Para descrever o comportamento das misturas a 

partir das interações de seus componentes, o estudo termodinâmico do 

equilíbrio de fases é essencial, para este fim são usadas misturas sintéticas, 

preparadas a partir de uma mistura de hidrocarbonetos puros para tentar 

representar o comportamento do petróleo. 

 

De acordo com as condições da camada pré-sal,  os métodos de avaliação do 

equilíbrio de fases em altas pressões são a metodologia experimental mais 

apropriada para obter dados confiáveis (i.e. X, P,T), que permitam a 

modelagem termodinâmica dos fluidos presentes no pré-sal. Os modelos 

termodinâmicos ajustados (e.g. equações de estado) devem ser capazes de 

descrever o comportamento dos fluidos em diferentes condições de 

temperatura, pressão e composição global.   

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo do equilíbrio de fases em altas 

pressões de misturas sintéticas que tentam representar o comportamento de 

um óleo similar ao do pré-sal, de modo a auxiliar a modelagem dos fluidos nos 

campos de produção. Os objetivos específicos são: (i) Determinar os dados de 

equilíbrio de fases dos sistemas formados por n-Hexano, Naftaleno, CO2 / 

água; (ii) avaliar a influencia da temperatura, da composição de CO2 e da água 
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no equilíbrio de fases destes sistemas; e (iii) modelar o equilíbrio de fases das 

misturas. 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos, começando por 

esta introdução do Capítulo 1. No Capítulo 2, uma revisão bibliográfica é 

apresentada, onde são descritas as principais características de um óleo do 

pré-sal e os métodos experimentais para se avaliar o equilíbrio de fases em 

altas pressões; também são apresentados dados de equilíbrio para os sistemas 

de interesse reportados na literatura, e uma breve descrição da modelagem 

termodinâmica do equilíbrio de fases de misturas em alta pressão. No Capítulo 

3 são apresentados tanto os materiais, equipamentos e condições 

experimentais utilizadas, como os métodos empregados para a avaliação 

experimental e a modelagem do equilíbrio de fases. No Capítulo 4 são 

apresentados os resultados das determinações experimentais do sistema 

ternário (n-hexano, naftaleno, CO2) e quaternário (n-hexano, naftaleno, CO2, 

água), assim como os resultados das simulações usando o modelo 

termodinâmico escolhido. Uma discussão sobre esses resultados é ainda 

apresentada. Por fim, no Capítulo 5 são expostas as principais conclusões e 

sugestões do trabalho.  
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CAPÍTULO 2 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O estudo do equilíbrio de fases é uma das mais importantes fontes de 

informações sobre a natureza das forças intermoleculares nos líquidos e suas 

misturas e é da mais alta importância para a concepção e otimização de 

processos (PRIVAT e JAUBERT, 2013). 

 

A motivação para estudar equilíbrios de várias fases que coexistem a pressões 

elevadas surgiu a partir da necessidade de descrever tal comportamento de 

fases para misturas de fluidos de interesse na extração com fluidos 

supercríticos (SCFE) (FORNARI e ALESSI, 1990); no entanto, estes estudos 

têm agora aplicações em várias áreas científicas e tecnológicas, tais como: a 

simulação de reservatórios de petróleo, recuperação avançada de petróleo, a 

captura e o armazenamento de carbono, o transporte e armazenamento de  

gás natural, ciclos de refrigeração e bombas de calor, bem como o estudo de 

processos geológicos (DOHRN et al., 2010). 

 

A simulação de reservatórios é uma área que tem sido impulsionada pela 

complexidade dos campos petroleiros. Atualmente os reservatórios de petróleo 

mais desafiantes estão localizados na camada pré-sal descoberta em território 

brasileiro (grandes profundidades, presença de CO2 em grande quantidade). 

Tais reservatórios representam um grande desafio desde o ponto de vista 

científico, técnico e econômico; portanto, é indispensável selecionar as 

melhores estratégias de produção associadas a uma simulação de 

reservatórios confiável (FERREIRA DE MELLO, 2011). 

 

No processo de simulação de reservatórios são obtidas as informações 

necessárias para construir modelos geológicos e de fluidos. A partir das 

propriedades físico-químicas dos fluidos e seu comportamento termodinâmico 

podem ser estimadas as melhores condições de explotação e avaliar 

antecipadamente possíveis problemas operacionais (DA SILVA CARPIO, 

2012). 
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A caracterização de fluidos pode incluir propriedades de petróleo, gás em 

solução, gás livre e água de reservatório. Os hidrocarbonetos presentes em 

reservatórios naturais são misturas complexas da série parafínica, naftênica e 

aromática, com pequenas quantidades de oxigênio, nitrogênio, enxofre e outras 

impurezas (BIDNER, 2001). No caso de campos do pré-sal, a presença da 

água e a expressiva quantidade de gases CH4, CO2 e frações voláteis aumenta 

significativamente a complexidade do sistema do ponto de vista do equilíbrio de 

fases, sendo necessários dados termodinâmicos de boa qualidade. 

 

A maneira mais precisa para estimar as propriedades físico-químicas e o 

comportamento de fases dos hidrocarbonetos presentes em reservatórios é 

conhecendo a composição exata dos mesmos, mas isso é quase impossível na 

prática, por causa dos milhares de compostos presentes (FERREIRA DE 

MELLO, 2011). Por esta razão, em vários estudos experimentais são 

empregadas misturas sintéticas, preparadas a partir de uma mistura de 

hidrocarbonetos puros, para representar o comportamento do petróleo ou das 

frações do mesmo (MEHL et al., 2009). 

 

As misturas sintéticas, além de tentar reproduzir a composição do petróleo, 

devem ser avaliadas em condições similares às encontradas nos reservatórios; 

para isso, estão disponíveis vários métodos e técnicas de medição do equilíbrio 

de fases em altas pressões, as quais são muito mais complexas do que a 

pressões ambiente e moderadas (DOHRN et al., 2010). 

 

Uma vez que os dados experimentais de equilíbrio de fases das misturas são 

obtidos, eles podem ser modelados através de diferentes caminhos, incluindo: 

equações de estado cúbicas com regras de mistura clássicas ou modificadas, 

correlações de estados correspondentes, modelos simplificados com base na 

teoria de cadeia rígida perturbada, ou combinando equações de estado com 

uma teoria química de associação e solvatação (PRAUSNITZ et al., 2000) e, 

desta forma, as informações obtidas a partir de tais cálculos podem contribuir 

para estabelecer as condições adequadas de produção de poços e 

processamento de fluidos de petróleo e gás.  
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Conforme descrito e considerando que na presente pesquisa foram utilizadas 

misturas sintéticas para tentar representar o comportamento de um óleo similar 

ao do pré-sal, sob condições de reservatório. A revisão bibliográfica começará 

com uma descrição do petróleo da camada pré-sal. Os principais métodos 

experimentais para determinar o equilíbrio de fases em altas pressões serão 

apresentados, seguido de referências sobre dados de equilíbrio para os 

sistemas de interesse (n-hexano-naftaleno-CO2/água). Por fim será 

apresentada uma descrição da modelagem termodinâmica do equilíbrio de 

fases a alta pressão. 

 

2.1 Descrição do petróleo da Camada Pré-sal 

 

A área conhecida como camada pré-sal, na Bacia de Santos, está localizada 

em águas ultraprofundas, entre 1.900 e 2.400 metros, cerca de 290 km da 

costa do Rio de Janeiro, ao sudeste do Brasil. Os reservatórios do pré-sal 

brasileiros são em sua grande maioria carbonáticos facilmente fraturáveis, 

encontrados a profundidades entre 5 mil e 7,5 mil metros a partir da superfície 

do mar, e são considerados uma das fronteiras exploratórias mais importantes 

da plataforma continental brasileira, dado o tamanho das estruturas e o selo 

perfeito criado pela camada de sal. (FORMIGLI FILHO et al., 2009). 

 

Existe pouca literatura disponível sobre as características do petróleo do pré-

sal em águas ultraprofundas, pois esse tipo de exploração é recente e em 

muitos casos as informações são confidenciais. No entanto é possível 

encontrar algumas publicações internacionais, palestras e relatórios públicos 

da PETROBRAS, que oferecem dados importantes que podem orientar as 

pesquisas relacionadas à recuperação do petróleo da camada de pré-sal. 

 

Por causa das condições de origem, evolução e idade, o petróleo tem 

composição diferente em tipo e quantidade de famílias químicas. Em uma base 

molecular, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos com 

pequenas quantidades de compostos orgânicos contendo enxofre, oxigênio e 

nitrogênio (SPEIGHT, 2001). 
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As principais características para a classificação de um petróleo são a base 

predominante na mistura, a densidade e o teor de enxofre. Quimicamente tem 

sido bem estabelecido que os grupos constituintes do petróleo são os 

hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos. Em relação à densidade, 

os diferentes tipos de petróleo são classificados segundo uma gradação que 

vai de petróleos leves a pesados; a mais utilizada é a adotada pelo American 

Petroleum Institute, grau API. Assim, óleos com graus API maiores que 30° são 

considerados leves, entre 20-30° médios, entre 10-20° pesados e menores que 

10° extrapesados. Por fim, quanto ao teor de enxofre, o petróleo pode ser 

classificado como doce ou ácido. São classificados como ácidos os óleos com 

percentual de enxofre superior a 0,5%; estes têm seu valor comercial reduzido 

devido à corrosividade e toxicidade do enxofre, que resulta em maiores custos 

no processo de refino. 

 

Apesar destas características principais, para estabelecer uma base para a 

comparação entre os diferentes tipos de óleo bruto, é necessário obter dados 

experimentais não só das propriedades físicas do produto bruto, mas também 

do rendimento e das propriedades das frações obtidas. Este conjunto de 

informações experimentais é conhecido como Crude Assay (ABDEL-AAL et al., 

2003). 

 

De acordo com as informações disponíveis, o petróleo do pré-sal se encontra 

em reservatórios carbonáticos com um volume recuperável estimado de 5 e 8 

bilhões de barris, com um API de 27-30° (NAKANO et al., 2009), baixo teor de 

enxofre entre 0,37-0,39% e um teor de CO2 de 1-35% (FORMIGLI, 2009). Na 

Tabela 2-1 podem-se observar dados de densidade API do petróleo de pré-sal 

de acordo com os campos descobertos. Não foi possível a obtenção de o 

Crude Assay do petróleo do pré-sal. 

 

 

Tabela 2-1.  Densidade API de Óleos de alguns campos do pré-sal. Adaptado 

de MARCUSSO (2012) 

Bacia Campo 
Qualidade do óleo 

API 
Lâmina d’água 

(m) 

Santos 
Franco NW 28° 1869 

Carioca Sela 27° 2149 
Tupi Nordeste 26° 2131 
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Carcará 31° 2027 
Iara Oeste 21-26° 2150 

Sul de Guará 27° 2202 

 

2.2 Métodos experimentais para avaliar o equilíbrio de fases em 

altas pressões 

 

Para os estudos experimentais de equilíbrio de fases a altas pressões existem 

uma  grande variedade de métodos e técnicas, isto porque os sistemas são 

avaliados sobre uma grande faixa de temperaturas, pressões, e correspondem 

a misturas de compostos de diferentes propriedades físicas, tornando-se muito 

difícil tentar medir por uma única técnica. 

 

Existem estudos disponíveis na literatura que têm classificado os métodos 

experimentais de acordo com vários critérios. DEITERS e SCHNEIDER (1986) 

apresentaram uma classificação baseada nas propriedades termodinâmicas 

observadas, mais precisamente com as propriedades extensivas: frações 

molares, concentrações e volumes das fases coexistentes.  

 

Uma classificação de acordo com o método empregado para a determinação 

das composições das fases de equilíbrio foi publicada por FORNARI e ALESSI 

(1990). Neste trabalho são descritas duas categorias, os métodos analíticos 

(DSM) ou de amostragem direta e os métodos sintéticos ou métodos indiretos 

(IM).   De acordo com a técnica utilizada para alcançar o equilíbrio os métodos 

analíticos se dividem em: métodos estáticos, métodos de fluxo contínuo (CFM) 

e métodos de recirculação.  

 

No método estático, as fases são atingidas dentro de uma célula de equilíbrio 

e podem ser de volume variável (VVSCs) ou constante (CVSCs). No método de 

fluxo contínuo (CFM), os componentes preaquecidos à temperatura desejada 

são alimentados a um misturador por bombas de alta pressão. A transferência 

de massa é realizada no misturador e, posteriormente, as fases são separadas 

em vapor e líquido, das quais são tomadas amostras. As composições de 

equilíbrio são calculadas a partir do balanço de material com base na medição 

do líquido e do vapor. A principal vantagem do CFM é a redução do tempo de 

residência em altas temperaturas. No método de recirculação,  o componente 
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mais volátil em fase gasosa é passado através de uma mistura líquida a 

temperatura e pressão determinadas. Tanto o efluente gasoso quanto a fase 

líquida residual são amostrados e analisados. Este método é útil para o estudo 

de misturas que contêm concentrações elevadas do componente volátil e onde 

o equilíbrio da amostra líquida pode não ser atingido. Os métodos de 

recirculação podem ser subdivididos em recirculação da fase gasosa (GPR), 

recirculação de fase líquida (LPR) e recirculação da fase gasosa e líquida 

(GLPR).  A classificação proposta por FORNARI e ALESSI (1990) pode ser 

visualizada na Figura 2-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1. Classificação de métodos experimentais para avaliar o 

equilíbrio de fases em altas pressões, de acordo com FORNARI e 

ALESSI (1990). 

 

RINCHON & DE LOOS (2005) classificaram os métodos de acordo com a 

forma como o equilíbrio de fase é atingido, em: Métodos de circuito fechado e 

de circuito aberto; e em seguida, subdivididos de acordo com a forma como a 

composição da fase é determinada. No método de circuito fechado os 

sistemas estudados são admitidos em uma célula até atingir o equilíbrio com 

um sistema de agitação e geralmente operado em condições isotérmicas. 

Depois de cada mudança de pressão, as composições das fases são 

Métodos Analíticos 
 Direct sampling methods (DSM) 

 

Métodos Sintéticos 
Indirect methods (IM) 

Métodos 
Estáticos 

Métodos de Fluxo 
continuo 
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Recirculation Methods (RM) 
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Fase Liquida 
Liquid phase 

recirculation (LPR) 
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Liquida 
 (GLPR) 

Volume Variável 
variable volume static cell 

(VVSC) 

Volume Constante  
constant volume static cell 

(CVSC) 

Métodos 
Dinâmicos 
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determinadas. Dentre os métodos de circuito fechado têm-se os métodos 

estático analítico, estático sintético e quase estático. 

 

O método estático analítico requer análise das fases e pode ser feita in situ ou 

com amostras retiradas da célula. A amostragem requer cuidados especiais, 

pois para que as amostras sejam representativas é necessário que o processo 

não perturbe o equilíbrio estudado. As análises in situ, como os métodos 

espectroscópicos (infravermelho, Raman, UV etc.), têm boa acurácia, mas 

podem ser aplicados apenas em poucos casos devido à complexidade dos 

espectros dos compostos puros. No caso de misturas, é difícil obter 

determinações quantitativas precisas. 

 

No método estático sintético, os componentes puros são colocados na célula 

de equilíbrio depois de ter determinado por pesagem a quantidade de matéria  

de cada componente. A célula de equilíbrio pode ser de volume fixo ou 

variável, e transparente ou opaca. Para células transparentes, pode-se 

observar a mudança do sistema de uma fase para duas fases. Quando a 

primeira bolha de vapor aparece são obtidas as propriedades da mistura no 

seu ponto de bolha; já quando a primeira gota ou névoa surge são obtidas as 

propriedades da mistura no ponto de orvalho.  

 

As células de volume variável são preferidas para medições de alta pressão, 

pois permitem processos isotérmicos e atingem o equilíbrio muito rápido depois 

da mudança de volume total. Mesmo assim, a mudança da temperatura é lenta 

uma vez que as células possuem têm paredes espessas para serem 

resistentes à pressão, e normalmente os materiais que as constituem não 

apresentam uma alta condutividade térmica. 

 

No método quase estático, chamado também de fases circuladas, uma ou 

ambas as fases estão em circulação num circuito fechado durante um dado 

tempo. A circulação pode ser tanto mecânica (Bomba) quanto térmica 

(ebuliômetro). Na célula de equilíbrio, a agitação e a transferência de massa 

são reforçadas por borbulhamento da fase de vapor que flui através da fase 

líquida. As amostras são recolhidas por meio de válvulas de amostragem ou as 

células podem ter janelas para análises espectroscópicas. 
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O método de circuito aberto pode ser por circulação forçada da mistura ou 

fluxo aberto de fase gasosa. Na circulação forçada, o equilíbrio é atingido 

durante a circulação da mistura por bombeamento, gradiente de pressão, ou 

ebulição. Sua vantagem principal sobre os métodos estáticos é que pode 

atingir o equilíbrio em tempos menores. No fluxo aberto de fase gasosa, o 

equilíbrio é conseguido através da saturação de fases, durante o fluxo 

constante da fase móvel na célula contendo a fase densa. Este método difere 

dos métodos quase estáticos pela forma de se medir e tratar os dados 

experimentais. A figura 2-2 descreve a classificação sugerida por RINCHON e 

DE LOOS (2005).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2. Classificação de métodos experimentais para avaliar o 

equilíbrio de fases em altas pressões, de acordo com RINCHON & DE 

LOOS (2005) 

 

Na classificação desenvolvida por DOHRN et al. (2010), os autores tentam 

organizar os métodos experimentais encontrados na literatura com nomes 
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diferentes sob um mesmo nome em função do tipo de erro associado ao 

experimento. Dividem os métodos experimentais em dois grupos: Os métodos 

onde as composições das fases de equilíbrio são determinadas (Métodos 

analíticos - An) e aqueles onde a mistura é preparada e tem composição 

conhecida (Métodos sintéticos - Syn). Nos primeiros, as fontes de erro estão 

associadas com a determinação das composições das fases em equilíbrio, o 

processo de amostragem ou a determinação da composição sob a pressão de 

equilíbrio, enquanto para os segundos o erro está relacionado com a 

preparação da mistura, a verificação de uma transição de fase, e a 

determinação de propriedades adicionais necessárias para a avaliação dos 

dados.  

 

A Tabela 2-2 apresenta a classificação dos métodos experimentais para 

equilíbrio de fases em altas pressões, de acordo com a classificação de 

DOHRN et al. (2010). 

 

Tabela 2-2.  Classificação e siglas dos métodos experimentais para 

determinação de equilíbrio de fases em altas pressões.  

Adaptada de DOHRN et al. (2010) 

Métodos analíticos 

An 

Com  amostragem 

Isotérmico 

Isobárico 

Isobárico Isotérmico 

AnT 

AnP 

AnPT 

Sem amostragem 

Espectroscópico 

Gravimétrico 

Outros 

AnSpec 

AnGrav 

AnOth 

Métodos sintéticos 

Syn 

Com transição de 

fase 

Visual 

Não visual 

SynVis 

SynNon 

Sem transição de 

fase 

Isotérmico 

Isobárico 

Outros 

SynT 

SynP 

SynOth 

 

2.2.1 Métodos Analíticos (An) 

 

Quando a determinação das composições é realizada dentro das células de 

equilíbrio, os métodos analíticos são denominados métodos analíticos sem 
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amostragem. Estes métodos são realizados por análises espectroscópicas 

(AnSpec), gravimétricas (AnGrav) ou outras análises físico-químicas (AnOth).  

 

Pelo contrário, se a determinação é realizada fora da célula, a pressão 

ambiente, recebe o nome de métodos analíticos com amostragem, e podem 

ser classificados adicionalmente pela forma como atingem o equilíbrio, em 

métodos isotérmicos, isobáricos (AnP) ou isotérmicos-isobáricos (AnPT). 

 

Nos métodos isotérmicos (AnT), a temperatura do sistema é constante 

durante o processo de alcance de equilíbrio. O tempo para atingir o equilíbrio é 

reduzido por agitação da mistura (AnTStir), pelo balanço do recipiente 

contendo a mistura (AnTRock) ou por recirculação de uma ou mais fases, fase 

líquida (AnTLCir), fase vapor (AnTVCir) ou ambas (AnTVLCir). Os métodos 

isotérmicos com agitação ou balanço foram denominados por outros autores 

como métodos estáticos (ao contrário dos métodos de recirculação); no 

entanto, o termo "estático" também tem sido utilizado por alguns autores para 

os métodos sintéticos (FORNARI e ALESSI, 1990). 

 

Nos métodos isobáricos (AnP), a temperatura de ebulição da mistura é 

medida em condições isobáricas, geralmente em um ebuliômetro, e 

normalmente são usados para medir dados de baixa pressão, de modo que 

também é chamado método VLE "dinâmico". As composições de fases são 

determinadas após a amostragem e análise.  

 

Nos métodos isobárico-isotérmico (AnPT), muitas vezes chamados métodos 

dinâmicos, uma ou mais correntes são bombeadas continuamente em uma 

célula de equilíbrio com termostato. A pressão é mantida constante e 

controlada geralmente pelo fluxo da fase vapor durante o experimento. Entre 

estes métodos, estão os métodos de fluxo contínuo (AnPTCon), métodos 

semifluxo (AnPTSem), ás vezes chamados por outros autores (FORNARI e 

ALESSI, 1990), como "fluxo de passagem única", "saturação de gás", 

"circulação do gás puro". 

 

As desvantagem dos métodos analíticos com amostragem está em não serem 

aplicáveis a fases coexistentes com densidades semelhantes, pois a separação 
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das fases torna-se difícil. Para os métodos sem amostragem, o principal 

obstáculo está associado com a disposição da análise em altas pressões e a 

calibração dos equipamentos; de qualquer modo, realiza-se um trabalho 

intensivo para analisar as composições das fases. Entre as vantagens estão a 

coleta de informações das linhas de amarração, bons resultados com sistemas 

multicomponentes, e sistemas cujos limites de fases são fortemente 

dependentes da composição.  

 

2.2.2 Métodos sintéticos (Syn) 

 

Os métodos sintéticos podem ser sem transição de fase ou com transição de 

fase. Nos primeiros são necessárias medições das propriedades de equilíbrio, 

como densidades e volume de fase, para calcular as composições das fases 

pelo balanço de massa. Nos métodos com transição de fase, a partir de uma 

mistura de uma única fase, as condições da célula de equilíbrio são 

modificadas (geralmente a pressão e a temperatura) até que uma nova fase 

apareça. 

 

Os métodos sintéticos sem transição de fase podem ser divididos em 

métodos sintéticos isotérmicos (SynT), isobáricos (SynP) e outros (Syn-Oth).  

Os métodos sintéticos isotérmicos (SynT) são geralmente usados para 

determinar a solubilidade de substâncias de baixo ponto de ebulição em 

polímeros. Uma célula de equilíbrio é carregada com quantidades conhecidas 

dos componentes a serem analisados em condições isotérmicas. Quando o 

segundo componente é adicionado, a pressão do sistema aumenta, para logo 

em seguida diminuir por dissolução dele na fase líquida. Após o equilíbrio, a 

pressão é registrada. A fase vapor é calculada com um modelo de equilíbrio e a 

composição da fase líquida é calculada usando o balanço de massa da 

composição total, a composição da fase vapor, as densidades e volumes das 

fases. Nos métodos sintéticos isobáricos (SynP), pelo contrário, são 

medidas as temperaturas de ebulição da mistura sintetizada em condições 

isobáricas, utilizando a temperatura de ebulição de uma substância de 

referência. 

 



15 
 

Os métodos sintéticos com transição de fase podem se subdividir de acordo 

com a maneira com que é detectada a transição da fase em: Visual (SynVis) e 

Não visual (SynNon). Na primeira, a ocorrência de turvação ou aparecimento 

de bolhas (indicativo da transição de fase) é detectada visualmente; na 

segunda, as medidas indiretas de propriedades físicas são determinadas, como 

propriedades dielétricas, acústicas, absorção de UV, etc. Os métodos sintéticos 

não visuais (SynNon) são uma alternativa, por exemplo, em sistemas onde as 

fases coexistentes possuem um índice de refração similar e que portanto, seja 

quase impossível de detectar visualmente. 

 

O método sintético visual (SynVis) pode ser utilizado para a determinação 

dos equilíbrios: líquido-vapor, equilíbrios multifásicos, sólido-líquido, curvas 

críticas, etc (DOHRN et al., 2010).  Muitos dados de equilíbrio para múltiplos 

sistemas foram determinados com o aparelho de Cailletet (DOHRN et al., 

2012), que consiste principalmente de um tubo de vidro pirex de paredes 

espessas com a extremidade aberta imersa em mercúrio limitando a amostra 

no tubo. No entanto, a maioria dos laboratórios hoje usam células de volume 

variável. Este equipamento basicamente consta de uma célula de equilíbrio 

imersa num banho termostático, medidor de pressão e janelas resistentes a 

alta pressão, as quais permitem a visualização do comportamento de fase.  

 

No método sintético visual (SynVis), a célula tem um pistão que permite a 

variação gradual das condições de pressão. O experimento consiste na 

observação da pressão de orvalho e/ou bolha em diferentes temperaturas para 

a(s) substância(s) de interesse. A Figura 2-3 mostra graficamente o 

experimento, onde inicialmente as condições de pressão e temperatura são 

ajustadas até se atingir a fase líquida. Depois, a pressão é ajustada (o volume 

da célula aumenta) até o surgimento da fase vapor, que é detectada 

visualmente.  

 

Este procedimento, para misturas com diferentes composições globais, permite 

a construção da linha dos pontos de bolha e/ou orvalho, como se observa na 

Figura 2-4. Os métodos sintéticos são usados geralmente em sistemas onde os 

métodos analíticos não são bem sucedidos, como nas proximidades dos 

pontos críticos, onde as densidades das fases coexistentes são similares. 
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Porém, eles também são muito usados porque são métodos simples, rápidos e 

de baixo custo (DOHRN et al., 2010). 

 

 
Figura 2-3. Determinação do ponto de bolha com o método sintético visual. 

Adaptada de DOHRN et al. (2012) 

 

 

 

 

Figura 2-4. Determinação dos pontos de bolha com o método sintético visual 
para diferentes composições de mistura. 

Adaptada de DOHRN et al. (2012) 
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2.3 Estudo do equilíbrio de fases a alta pressão de sistemas 

envolvendo n-Hexano, Naftaleno, Água e CO2 

 

A literatura científica sobre o equilíbrio de fases a alta pressão oferece poucos 

estudos tanto para sistemas ternários quanto para sistemas quaternários que 

são o interesse desta dissertação (CO2 - n-hexano - naftaleno/água). Os artigos 

disponíveis envolvem principalmente misturas de CO2 e/ou água com um dos 

hidrocarbonetos, com exceção do trabalho de ALNASHEF et al. (2008), que 

apresentaram dados do sistema ternário CO2-n-hexano- naftaleno. 

 

Embora os dados do equilíbrio para misturas multicomponentes sejam 

escassos, os dados dos sistemas binários podem ser usados para aproximar e 

modelar o comportamento de fases destas misturas. Por esse motivo são 

descritos os trabalhos mais representativos dos sistemas binários envolvendo 

os componentes (CO2/n-hexano/naftaleno/água) usados nos experimentos  

deste trabalho.  

 

2.3.1 Sistema binário água-CO2 

 

As propriedades de equilíbrio de fases deste sistema são importantes na 

compreensão dos processos petrológicos e geoquímicos, dos processos de 

produção industrial como a recuperação melhorada de petróleo e de gás, das 

tecnologias de fluidos supercríticos, a dessalinização da água do mar e até o 

tratamento de águas residuais. Devido a essas múltiplas aplicações existem 

muitos estudos relacionados, no entanto, são observadas varias discrepâncias 

entre as fontes bibliográficas devido a possíveis erros de amostragem, fases 

não detectados no equilíbrio, o tempo necessário para atingir o equilíbrio entre 

outras) especialmente a temperaturas e pressões elevadas (HOU et al. 2013). 

 

Os primeiros estudos de equilíbrio em altas pressões datam de há mais de 100 

anos (SANDER, 1912). Os trabalhos de WIEBE e GADDY(1939),  WIEBE e 

GADDY, (1940), WIEBE e GADDY (1941) são os mais destacados da primeira 

metade do século XX; eles reportaram dados de solubilidade de CO2 em água 
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a temperaturas entre 12-100°C e pressões até 700 atm. Adicionalmente, 

avaliaram a solubilidade de água em CO2. 

 

Dados de equilíbrio de fases líquido-vapor foram reportados por TÖDHEIDE e 

FRANCK, (1963) na faixa de temperatura de 50° a 350°C, e pressão de 20 a 

350 MPa. TAKENOUCHI e KENNEDY (1964) também realizaram estudos 

desse tipo com temperaturas entre 110-350°C e pressões até 160 MPa. Entre 

as décadas de oitenta e noventa sobressaem as pesquisas de ZAWISZA e 

MALESINSKA (1981), que determinaram as pressões dos pontos de bolha e 

orvalho usando o método sintético visual em temperaturas entre 323,15-473,15 

K; com os dados obtidos foram calculadas as constantes de Henry. Por sua 

vez, STERNER e BODNAR (1991) obtiveram os dados de equilíbrio líquido-

vapor em temperaturas de 221-335°C e pressões de 51,8-310 MPa.  

 

BAMBERGER et al. (2000) reportaram dados de equilíbrio em temperaturas 

entre 313 e 353 K e pressões de 4-14 MPa e os resultados foram 

correlacionados com uma modificação da equação de estado de Peng-

Robinson e as solubilidades calculadas de CO2 concordaram com os 

resultados de WIEBE e GADDY (1939, 1940, 1941). BLENCOE et al. (2001) 

determinaram a pressão do ponto de bolha usando um método sintético não 

visual, sob condições de 573,15 K e pressões entre 7,44–99,93 MPa. Os 

resultados obtidos foram comparados com dados da literatura, apresentando 

discrepâncias em relação aos trabalhos de  TÖDHEIDE e FRANCK (1963) e 

STERNER e BODNAR (1991), apresentando maior concordância com os 

trabalhos de TAKENOUCHI e KENNEDY (1964). Recentemente, HOU et al. 

(2013) pesquisaram o equilíbrio líquido-vapor e líquido-líquido-vapor em 

temperaturas de 298,15-448,15 K e pressões entre 1,5 e 18 MPa, com o 

objetivo de preencher lacunas identificadas a temperaturas superiores a 373,15 

K e na região de alta pressão acima de 10 MPa. 

 

A solubilidade mútua para este sistema também tem sido avaliada por vários 

autores. MATOUS et al. (1969) determinaram a solubilidade de CO2 em água a 

pressões de até 40 atm e temperaturas de 30° a 80°C, enquanto COAN e KING 

(1971) mediram a solubilidade de água em dióxido de carbono comprimido, 
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entre 25-100°C e 17-45 atm, em um estudo que incluía a solubilidade em óxido 

nitroso e etano. 

 

Novos dados de solubilidades mútuas foram apresentados por KING et al. 

(1992) para temperaturas de 15, 20, 25, 35 e 40 °C avaliadas pelo método 

analítico isotérmico. ANDERSON (2002) realizou o estudo de solubilidades em 

faixas próximas à formação do clatrato, quando a pressão do sistema CO2 

gasoso e água líquida é suficientemente alta, e a temperatura é 

suficientemente baixa ( -1°C até cerca de 10°C, 0-2,1 MPa), com o objetivo de 

preencher as lacunas da literatura perto destas condições, bem como para 

procurar evidências das mudanças estruturais na água líquida perto do início 

da formação de clatrato.  

 

Recentemente, KIM et al. (2012) reportaram a solubilidade da água na fase rica 

em dióxido de carbono, medida ao longo do intervalo de temperatura de 283-

312 K e pressões de 8,1-20,1 MPa, por meio do método sintético. Os dados 

experimentais foram comparados com dados da literatura em condições 

semelhantes e correlacionados utilizando a equação de estado Cubic 

Associação Plus (CPA) (KONTOGEORGIS et al., 1996). Para a pressão de 

20,1 MPa, os dados medidos concordam com os dados referidos por King et al. 

(1992) e WIEBE e GADDY (1941).  

 

A densidade deste sistema também tem sido estudada, PATEL & EUBANK 

(1988) reportaram dados para a fase vapor, medidos com frações molares de 

água de 2, 5, 10, 25 e 50%, a temperaturas de 323,15 a 498,15 K e pressões 

de 27 kPa a 10,34 MPa. FENGHOUR et al. (1996) apresentaram dados a 

temperaturas de 415-700 K sob pressões de 6 a 35 MPa.  Além disso, mediram 

a pressão do ponto de orvalho e utilizaram o modelo de Peng-Robinson (PENG 

e ROBINSON, 1976) para o ajuste do modelo aos dados experimentais. SEITZ 

E BLENCOE (1999) determinaram a densidade e o volume molar de excesso a 

400°C e pressões entre 10-100 MPa. Os autores compararam os resultados 

obtidos com aqueles reportados na literatura, indicando um ajuste pouco 

satisfatório. Em um estudo, SONG et al. (2014) reportaram densidades a 

pressões de 10 MPa a 18 MPa, temperaturas variando desde 274,15 K para 

413,15 K, e em uma fração molar de CO2 de até 0,0124. Os resultados foram 
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modelados usando a equação de estado PC-SAFT (CHAPMAN et al., 1990), 

com boa acurácia. 

 

Algumas pesquisas realizaram estudos comparativos dos dados disponíveis 

para este sistema, tais como DIAMOND e AKINFIEV (2003), que realizaram 

uma análise dos dados experimentais da solubilidade de CO2 em água pura a 

pressões acima de 1 MPa, reportados em 25 estudos da literatura dos anos 

1883-2002, a fim de testar a precisão em relação a quatro critérios propostos, 

rejeitando totalmente 158 das 520 fontes consideradas. Os autores mencionam 

o que é conhecido pelos trabalhos anteriores de DODDS et al. (1956) e de 

CARROLL et al., (1991), que existem dados de baixa qualidade em relação à 

solubilidade do sistema CO2/água e que muitas destas informações estão 

tabuladas em "1996 IUPAC Solubility Series" SCHARLIN (1996) sem 

discriminar as medidas conflitantes. Após 1996 foram publicados mais estudos 

com dados que, segundo DIAMOND e AKINFIEV (2003), são de baixa 

qualidade. Entre os dados que parecem satisfazer os critérios de discriminação 

avaliados por estes autores para apoiar a boa qualidade dos resultados, 

encontram-se os dados dos trabalhos de WIEBE e GADDY(1939), WIEBE e 

GADDY, (1940), MATOUS et al. (1969), ZAWISZA e MALESINSKA (1981), 

KING et al. (1992), BAMBERGER et al. (2000) e ANDERSON (2002). 

 

O estudo de HU et al. (2007) apresenta uma revisão das propriedades PVTx 

experimentais e dos modelos termodinâmicos usados para o sistema CO2–

H2O, a fim de avaliar a confiabilidade dos dados disponíveis para modelagem 

precisa de sequestro de CO2 na água do mar. De acordo com os autores, os 

dados de SEITZ e BLENCOE (1999) têm demonstrado boa concordância com 

os de FENGHOUR et al. (1996), e esses últimos com os dados de PATEL e 

EUBANK (1988). Também estabeleceram que os dados referidos por 

BLENCOE et al. (2001) abaixo da temperatura crítica da água são confiáveis. 

  

A Tabela 2-3 lista as referências consultadas para o sistema CO2-H2O, as 

condições experimentais em que os estudos foram conduzidos e as técnicas 

utilizadas. 
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Tabela 2-3. Principais estudos de equilíbrio termodinâmico para o sistema 

(CO2+H2O). 

 

Autores Condições Operacionais Técnica Experimental 

WIEBE e GADDY (1939) 323-373 K; 2,5 - 70 MPa Analítico 

WIEBE e GADDY (1940) 285-313 K; até 50 MPa Analítico 

WIEBE e GADDY (1941) 298-348 K; até 70 MPa Analítico 

PRUTTON AND SAVAGE (1945) 373-393 K; 5,7-61,5 MPa Analítico 

TÖDHEIDE e FRANCK (1963) 323-623 K; 20 a 350 MPa - 

TAKENOUCHI e KENNEDY (1964) 383-623 K; até 160 MPa Analítico 

MATOUS et al. (1969) 303-353 K; até 4 MPa Analítico 

COAN AND KING (1971) 298-373 K; 0,1-6 MPa Analítico isotérmico 

ZAWISKA e MALENSINSKA (1981) 323- 473 K; 0,2-5 MPa Sintético visual 

WORMALD et al. (1986) 473,2-623,2 K;  1–12 MPa Analítico 

NAKAYAMA et al. (1987) 298,2 K; 3,63-10,99 MPa Analítico Isotérmico 

D' SOUZA et al. (1988) 323-348K; 10,1-15,2MPa Analítico Isotérmico 

PATEL e EUBANK (1988) 323 a 498 K; 0,03 -10,34 MPa Sintético não visual 

INOMATA et al. (1989) 297,7K; 0,6-7,3 MPa 
Analítico isobárico 

isotérmico 

NIGHSWANDER et al. (1989) 353-471 K; 2,04-10,2 MPa Analítico Isotérmico 

M DE LA OSSA et al. (1990) 323K; 0, 80 MPa 
Analítico isobárico 

isotérmico 

STERNER e BODNAR (1991) 221-335°C e 51,8-310 MPa -- 

SAKO et al. (1991) 348-421 K; 10,3-20,9 MPa. 
Analítico Isobárico -

isotérmico 

CROVETTO e WOOD (1992) 623-642K; 17,6-22,5 MPa Sintético não visual 

MATHER e FRANCK (1992) 225 a 275°C; 114 a 311 MPa Estático sintético 

KING et al. (1992) 288K-313K; 5,2-20,3 MPa Analítico Isotérmico 

DOHRN et al. (1993) 323K; 10,11-30,4MPa Analítico Isotérmico 

MACNAUGHTON e FOSTER (1994) 313-333 K; 10,4-20,8 MPa 
Analítico isobárico 

isotérmico 

DHOLABHAI et al. (1996) 275-279 K; 1,6-2,6 MPa Sintético Visual 

FENGHOUR et al. (1996) 405-613 K; 5,7-24 MPa Sintético não visual 

TENG et al. (1997) 278 a 293 K; 6,4 a 29,5 MPa 
Analítico isotérmico -

isobárico 

YOON e LEE (1997) 275-293K; 1,6-4,5 MPa Analítico Isotérmico 

SEITZ e BLENCOE (1999) 400°C; 10 a 100 MPa Sintético não visual 

FAN e GUO (1999) 274-284 K; 1,3-12,9 MPa Sintético Visual 

WENDLAND et al. (1999) 270-305 K; 1-7,4 MPa Sintético Visual 

BAMBERGER et al. (2000) 323 a 351 K; 4 a 14,1 MPa 
Analítico isobárico- 

isotérmico 

YANG et al. (2000) 277-280K; 4,9-14,2 MPa Analítico Isotérmico 

MOOIJER-VAN DEN HEUVEL et al. 

(2001) 
276-286K; 1,8-7,3 MPa Sintético Visual 
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SERVIO e ENGLEZOS (2001) 273-283K; 2-6 MPa Analítico Isotérmico 

ZATSEPINA e BUFFETT (2001) 271-281K; 2,8-3 MPa Sintético não visual 

BLENCOE et al. (2001) 300°C Sintético não visual 

SABIRZYANOV et al. (2002) 313 a 323 K; 8 a 20 MPa Recirculação 

ADDICKS et al. (2002) 293K; 1-2,5 MPa Analítico Isotérmico 

ANDERSON (2002) 274-288 K; 0-2,1 MPa Sintético Isotérmico 

KIEPE et al. (2002) 313-393 K; 0-9,2 MPa Sintético Isotérmico 

CHAPOY et al. (2004) 274,14 a 351 K; 0,1-9,3 MPa Sintético não visual 

VALTZ et al. (2004) 278,2 a 318,2 K; até 8 MPa Analítico Isotérmico 

LI et al. (2004) 332K; 3,3-19,8 MPa Analítico Isotérmico 

JARNE et al. (2004) 251-288 K; 0,1-4,1 Sintético Visual 

BERMEJO et al. (2005) 296-369K; 1,5-8,3 MPa Sintético Visual 

KIYONO et al. (2005) 257-283 K, 1,6-4,4 MPa Sintético não visual 

KOSCHEL et al. (2006) 323-373K; 2-20,2 MPa Sintético 

DAMOLIN et al. (2006) 288-323 K; 0,9-4,7 MPa Sintético 

KANG et al. (2008) 270-282 K; 1-4 MPa Sintético visual 

KIM et al. (2008) 279-280K; 10,1-20,1 MPa Sintético visual 

KOGLBAUER e WENDLAND (2008) 293-373k; 0,1-5,5 MPa Sintético 

QUIN et al. (2008) 323-375 K; 30,1-49,9MPa Analítico Isotérmico 

YASUDA e OHMURA (2008) 244-275K; 0,3-1,6 MPa Sintético não visual 

ZHANG et al. (2008) 274-281K;1,8-23,5 MPa Sintético Isotérmico 

CAMPOS et al. (2009) 303,2-323,2 K ; 0,052-0,53MPa Sintético não visual 

KIM et al. (2012) 283,2–312,0 K; 8.1- 20,1 MPa Sintético Visual 

HOU et al. (2013) 298,15 - 448,15 K; 1,5-18 MPa Analítico isotérmico 

SONG et al. (2014) 274,15- 413,15 K; 10-18 MPa Sintético não visual 

 

2.3.2 Sistema binário Naftaleno-CO2 

 

Entre os primeiros estudos publicados para este sistema se encontra o trabalho 

de TSEKHANSKAYA et al. (1964), que reportaram a solubilidade do naftaleno 

em etileno e CO2 a pressões de 50 a 330 atmosferas e temperaturas de 35, 45, 

e 55°C, pelo método estático. 

 

MCHUGH e PAULAITIS (1980) mediram a solubilidade do naftaleno e bifenilo 

em dióxido de carbono em várias isotermas sob a temperatura crítica de CO2 

na faixa de pressão de 80 a 500 atmosferas. Os dados de solubilidades 

medidos pelo método analítico com amostragem foram consistentes com os 

referidos por TSEKHANSKAYA et al. (1964). 

 

Medidas de solubilidade de naftaleno e quatro sólidos a mas em CO2 e etileno 

supercrítico foram obtidas por KURNLK et al. (1981). Os experimentos foram 
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realizados na faixa de temperatura de 308-338 K e pressões entre 80-280 bar. 

Os resultados apresentaram desvio médio de apenas 1,3% em relação aos 

resultados de TSEKHANSKAYA et al. (1964). Também foram determinados os 

parâmetros de interação soluto-solvente pela equação de Peng-Robinson. 

 

CHEONG e ZHANG (1986) estudaram o comportamento de fases em alta 

pressão de dois sistemas binários formados por dióxido de carbono e um sólido 

(naftaleno ou bifenilo). O objetivo deste estudo foi desenvolver uma técnica 

para medições rápidas e confiáveis de dados  (i.e P,T,X) ao longo da curva de 

coexistência de três fases utilizando um método analítico. A curva de 

coexistência de três fases (gás-líquido-sólido) foi determinada através da 

observação do aparecimento inicial da fase sólida.  

 

Solubilidades de CO2 em solventes aromáticos, como naftaleno, fenantreno e 

pireno foram medidos por BARRICK et al. (1987), pelo método sintético, em um 

intervalo de temperaturas de 373-433 K e pressões de até 10,6 MPa. O 

objetivo foi desenvolver correlações para descrever o comportamento do CO2 

em misturas contendo vários tipos de hidrocarbonetos. Os dados foram 

correlacionados com as equações de Soave-Redlich-Kwong e Peng-Robinson. 

 

SAKO et al. (1988) reportaram dados de solubilidade de naftaleno e Indol em 

dióxido de carbono, etileno e etano em pressões de 5 a 20 MPa a 308,15 K 

pelo método analítico com amostragem só da fase vapor, utilizando 

cromatografia supercrítica. Os resultados foram comparados com os dados de 

MCHUGH e PAULAITIS (1980) e correlacionados com a equação de estado de 

Soave-Redlich-Kwong. 

 

MITRA et al. (1988) apresentaram dados de solubilidade do naftaleno em CO2 

sob pressões de 75-275 bar nas isotermas 309 e 328 K, determinados pelo 

método analítico, com análise só da fase vapor através de Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (HPLC). Os resultados mostraram boa concordância 

com os dados de TSEKHANSKAYA et al. (1964). 

 

As linhas pressão vs temperatura sólido - líquido - gás (S-L-G) para o sistema 

naftaleno em CO2 com e sem n-pentano como cosolvente, foram determinados 
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por LEMERT e JOHNSTON (1989). O objetivo do estudo foi analisar os efeitos 

de um líquido cosolvente no equilíbrio S-L-G. O método usado foi o sintético 

visual, as faixas de pressão foram de 88,4 a 263,0 bar e temperaturas entre 

53,8-60,3°C. 

 

As solubilidades de CO2 em vários solventes aromáticos de dois anéis, 

incluindo o naftaleno, foram determinadas experimentalmente por JAN e TSAI 

(1991) na faixa 50-240°C e pressões de 10-50 atmosferas, numa célula de 

equilíbrio, pelo método analítico com amostragem da fase vapor. Os dados 

obidos foram correlacionados à equação de estado de Soave-Redlich-Kwong 

(SRK), Peng-Robinson (PR) e Jan-Tsai com duas regras de mistura.  

 

Para a separação efetiva dos compostos poliaromáticos no alcatrão de hulha, 

YANAGIUCHI et al. (1991) mediram equilíbrios liquido-vapor dos sistemas 

CO2/naftaleno, CO2 - metilnaftaleno e CO2 - quinolina. As temperaturas usadas 

foram 394 e 435 K. Foi empregado no estudo o método analítico com 

amostragem e uma célula de equilíbrio de volume variável com recirculação da 

fase vapor. Os dados experimentais foram correlacionados com a equação de 

Peng-Robinson. 

 

Para uma compreensão mais completa do comportamento multifásico de 

sistemas de extração supercrítica de hidrocarbonetos aromáticos pesados, 

CHUNG e SHING (1992) mediram composições e volume de sistemas binários 

e ternários, que incluem naftaleno e outros hidrocarbonetos aromáticos 

pesados. Os resultados foram reportados a 35 e 55°C. Os dados do naftaleno, 

comparados com os dados de TSEKHANSKAYA et al. (1964) e MCHUGH e 

PAULAITIS (1980), mostraram boa concordância. 

 

HONG e LUKS (1992) estudaram o equilíbrio sólido-líquido-vapor das misturas 

CO2/tolueno/naftaleno e CO2/naftaleno. Este experimento foi conduzido pelo 

método sintético visual. Os dados são comparados com os dados obtidos por 

CHEONG e ZHANG  (1986) e  MCHUGH e PAULAITIS (1980). 

 

FUKNÉ-KOKOT et al. (2000) determinaram o equilíbrio de fases sólido-líquido-

gás (S-L-G) dos sistemas naftaleno/CO2, bifenil/CO2, vanilina/CO2, etil-o-
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vanilina/CO2, polietileno/CO2 e ácido benzóico/CO2, por dois métodos 

experimentais diferentes: capilar modificado e de congelamento modificado. Os 

resultados foram comparados com os dados de CHEONG e ZHANG (1986). 

 

As linhas de equilíbrio S-L-G do naftaleno/CO2, naftaleno/triflorurometano/CO2 

foram determinadas experimentalmente por DIEFENBACHER e TURK (2002);  

também foram realizadas medições de solubilidade adicionais e os resultados 

experimentais foram descritos usando equações cúbicas de estado, como 

Redlich–Kwong–Soave e Peng–Robinson, com regras de mistura de Van der 

Waals. 

 

HARRIS et al. (2007) mediram dados de equilíbrio líquido-vapor para os 

sistemas binários de CO2 com naftaleno e ácido benzóico em temperaturas 

entre 373-458 K e pressões de 0-22 MPa pelo método sintético visual. Estas 

medições se realizaram a fim de acrescentar os dados em altas temperaturas e 

assim, aumentar a aplicabilidade da equação de estado de Soave-Redlich-

Kwong. 

 

Além dos estudos descritos anteriormente, a disponibilidade de dados para o 

sistema CO2/naftaleno tem sido utilizada tanto para testar novas técnicas na 

determinação de solubilidades de sólidos em fluidos supercríticos (BARTLE et 

al. 1990; MADRAS et al.,1993; Hansen e Bruno, 1993; SUOQI et al., 1995; 

SAUCEAU et al., 2000; PAUCHON et al., 2004; SHERMAN et al., 2000), 

quanto para testar o equipamento de estudos de solubilidade de outros sólidos 

em fluidos supercríticos (IWAI et al., 1991, RICHTER e SOVOVA, 1993; 

REVERCHON et al., 1993; NAGAHAMA e LIU, 1996; LEE et al., 2000; REN et 

al., 2000; STASSI et al., 2000; WAGNER et al., 2000; GARCIA-GONZALEZ  et 

al., 2001; ABBOTT et al., 2002, TAKESHITA & SATO, 2002, GOODARZNIA e 

ESMAEILZADEH, 2002, WANG et al., 2004). A Tabela 2-4 recompila os 

estudos referidos para o sistema naftaleno/CO2. 

 

 

Tabela 2-4.  Principais estudos de equilíbrio termodinâmico para o sistema 

naftaleno+CO2  
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Autores Condições Operacionais 
Técnica 

Experimental 

TSEKHANSKAYA et al. (1964) 35, 45 e 55°C; 50-330 atm Estático 
MCHUGH e PAULAITIS (1980) 35-64,9 °C;80-500 atm Analítico 
KURNLK et al. (1981) 308-338 K; 80-280 bar Analítico 
CHEONG e ZHANG (1986) 338,11-348,27K;2,19-24.25 Mpa Analítico 
BARRICK et al.(1987) 373-433 K; até de 10,6 MPa Sintético 
SAKO et al. (1988) 308, 15 K; 5-20 MPa Analítico 
MITRA et al. (1988) 309-328 K; 75-275 bar Analítico 
LEMERT e JOHNSTON (1989) 53,8-60,3 °C ; 88,4-263 bar Sintético Visual 
BARTLE et al. (1990) 308-31K; 7-25 MPa -- 
JAN e TSAI (1991) 373-473K;  1-5 MPa Analítico 
YANAGIUCHI et al. (1991) 394-435K; 3,7-16,6 MPa Analítico 
IWAI et al. (1991), 308K;  8,5-23,8MPa Analítico 
CHUNG e SHING (1992) 308-338K; 6,2-26,4 MPa Analítico 
HONG e LUKS (1992) 339-353K; 0,1-7,2 MPa Sintético Visual 
MADRAS et al. (1993) 308-328K;  10,6-10,8MPa Analítico 
HANSEN e BRUNO (1993) 328K;  6,5-10,2 MPa Analítico 
RICHTER e SOVOVA (1993) 308K;  6,5-12MPa Analítico 
REVERCHON et al. (1993) 308K;  9,14MPa Analítico 
ZHAO et al. (1995) 308–333K;  8–10MPa Analítico 
NAGAHAMA e LIU (1996) 308K;  9–19,2MPa Analítico 
SHERMAN et al. (2000) 308–308K; 13,1MPa Analítico 
SAUCEAU et al.. (2000) 308–318K;  8–29,9MPa Analítico 
FUKNÉ-KOKOT et al. (2000) 333-353K; 0,1-20 MPa Sintético 
LEE et al. (2000) 328–328K; 12,5–25,3 Analítico 
REN et al. (2000) 328–328 7K;–16,2 MPa Analítico 
STASSI et al. (2000) 308–308K;  9,7–25,2 MPa Analítico 
WAGNER et al. (2000) 308–328 8K; –30,1MPa Analítico 
DIEFENBACHER e TURK( 2002) 308 K; 8,8-20,8MPa Analítico 
GARCIA-GONZALEZ et al. ( 2001) 308K; 13,8–20,4MPa Analítico 
ABBOTT et al. (2002) 318K;  9–20 MPa Analítico 
TAKESHITA e SATO (2002) 308K; 9,8–24,5 MPa Analítico 
GOODARZNIA e ESMAEILZADEH 
(2002) 

308K; 9,8–20 MPa Analítico 

WANG et al. (2004). 308K; 8,5–25,2 MPa Analítico 
PAUCHON et al. (2004) 308K;  7,1–32,1MPa Analítico 
HARRIS et al. ( 2007) 373-458 K; 0-22 MPa Sintético Visual 

 

2.3.3 Sistema binário n-hexano/CO2 

 

OHGAKI e KATAYAMA (1976) determinaram a composição das fases líquida e 

vapor da mistura CO2 e n-hexano em duas temperaturas, 25 e 40 °C, sob 

pressões de 4 a 75 atmosferas. Este experimento foi conduzido pelo método 

analítico numa célula de volume variável e as composições das fases foram 

determinadas por meio de cromatografia gasosa. O coeficiente de fugacidade 

do CO2 foi calculado pela equação de Redlich-Kwong usando a regra de 

mistura de Lewis. 

 

LI et al. (1981) mediram as composições das fases líquido-vapor deste sistema 

nas temperaturas de 40, 80 e 120 °C, pelo método analítico com amostragem, 



27 
 

numa célula de equilíbrio de volume variável com uma janela de quartzo, sob 

pressões de 0,7-11,6 MPa. Os dados obtidos foram substancialmente 

diferentes comparados com os referidos por OHGAKI e KATAYAMA (1976); no 

entanto foram bem representados pela equação de estado de Soave. 

 

As pressões de vapor para três sistemas de hidrocarbonetos: CO2-benzeno, 

CO2-n-Hexano e CO2-ciclohexano foram medidas por KAMINISHI et al. (1987), 

de 273,15 a 303,15 K, sobre toda a faixa de composições e em pressões de 

até 7 MPa pelo método sintético visual. Para o sistema de n-hexano-CO2, as 

densidades molares das misturas líquidas saturadas também foram medidas. 

As pressões medidas foram maiores em 0,20 MPa para o sistema CO2-n-

hexano, em comparação com os resultados de OHGAKI & KATAYAMA (1976). 

 

Em um equipamento desenvolvido por WAGNER e WICHTERLE (1987) para 

aplicar os métodos analíticos com amostragem, foram medidos os equilíbrios 

da mistura ternária CO2-n-hexano-1-hexeno e os subsistemas binários com 

dióxido de carbono. Os experimentos foram realizados a temperaturas entre 

303,15 - 323,15 K e pressões de 2 MPa até 9 MPa. Os sistemas foram 

correlacionados usando a equação de Soave-Redlich-Kwong e Peng-Robinson, 

obtendo bons resultados. 

 

GURDIAL et al. (1993) determinaram experimentalmente o lócus crítico gás-

líquido para sistemas binários de CO2 e compostos orgânicos tanto polares 

quanto não polares, incluindo o n-hexano, em concentrações de soluto até 7% 

molar,  pelo método sintético visual.  

 

Os sistemas CO2/Hexano, CO2/Heptano, CO2/Octano e CO2/Nonano foram 

estudados por CHOI e YEO (1998) sob temperaturas de 395,7 K e pressão de 

153,41 bar. Os pontos críticos foram determinados traçando o ponto de 

intersecção do ponto de orvalho e do ponto de bolha no diagrama Pressão vs 

Temperatura. O estudo foi desenvolvido com o método sintético visual numa 

célula de volume variável. 

 

LIU et al. (2003) mediram as propriedades críticas das misturas binárias 

hexano/metanol, hexano/CO2, metanol/CO2 e das misturas ternárias 
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Hexano/CO2/Metanol usando uma célula visual de alta pressão. As linhas 

críticas das misturas binárias foram contínuas em toda a faixa de composição 

entre os pontos críticos dos dois componentes puros. 

 

LAY et al. (2006) determinaram a solubilidade de CO2 nos sistemas 

CO2/Benzeno, CO2/Hexano e CO2/Tolueno nas temperaturas de 293,15, 

298,15 e 308,15 K e pressões maiores de 10 MPa. Os dados foram modelados 

com a equação de estado de Peng-Robinson usando um parâmetro de 

interação binária. 

 

As solubilidades de cloro-butano, metacrilato de etila e acrilato de trifluoroetila 

em CO2 e sua comparação com a solubilidade de hexano, estireno e cloro 

benzeno foram determinadas por WANG et al. (2006) pelo método sintético 

visual. O objetivo foi examinar o efeito do substituto polar sobre as 

solubilidades de um tipo diferente de composto no CO2. 

 

A Tabela 2-5 recompila os estudos referidos para o sistema n-hexano-CO2.  

 

Tabela 2-5.  Principais estudos de equilíbrio termodinâmico para  o sistema n-

hexano-CO2. 

 

Autores Condições Operacionais 
Técnica 

Experimental 

OHGAKI e KATAYAMA (1976) 298-313 K ; 4-75 atm Analítico 
LI et al. (1981) 40, 80 e 120 °C, 0,7-11,6 MPa Analítico 
KAMINISHI et al. (1987) 273,15 a 303,15 K; Até 7 MPa Sintético 
WAGNER e WICHTERLE (1987) 303,15 - 323,15 K; 2-9 MPa Analítico 
GURDIAL et al. (1993) 305-322K; 7,5-8,9 MPa Sintético 
CHOI e YEO (1998) 311-348K; 7,2-10,2 MPa Sintético 
LIU et al. (2003) 304-507K; 3-11,7 MPa Sintético 
LAY et al. (2006) 293,15 - 308,15 K; 10 MPa, Analítico 
WANG et al. (2006) 323-33K; 7,2-9,2 MPa Sintético 

 

 

 

2.3.4 Sistema binário Naftaleno/Água 

 

Nos anos cinquenta alguns estudos de solubilidade de naftaleno em água 

foram feitos. O primeiro deles, a fim de estudar um possível mecanismo de 
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transporte de hidrocarbonetos policíclicos cancerígenos no corpo (KLEVENS, 

1950). BOHON e CLAUSSEN (1951), em seus estudos, determinaram a 

solubilidade em água do naftaleno e vários homólogos de benzeno por 

espectrofotometria ultravioleta na faixa de temperaturas de 0 até 40°C. 

  

WAUCHOPE e GETZEN (1972) realizaram as medições de solubilidade de oito 

compostos aromáticos, incluindo naftaleno, por extração e análise 

espectrofotométrica de 25°C até 75°C. O estudo foi feito para gerar dados que 

permitissem uma maior compreensão da dependência da solubilidade com a 

temperatura para hidrocarbonetos aromáticos maiores. 

 

A solubilidade do naftaleno e vários hidrocarbonetos aromáticos policíclicos 

(PAH) em água foi determinada para avaliar o método de fluorescência em 

temperaturas entre 281 and 304 K (SCHWARZ, 1977). Os valores 

experimentais foram altamente concordantes com outros valores referidos na 

literatura. 

 

A solubilidade de quatorze hidrocarbonetos em água incluindo o naftaleno foi 

reportada por (MAY et al. 1983); as temperaturas avaliadas estiveram entre 

275-304 K. As mudanças na energia livre de Gibbs (G0), na entalpia (H0), e 

na capacidade calorífica (Cp°), foram determinadas para cada hidrocarboneto 

a partir das medições de solubilidade em diferentes temperaturas, e 

comparadas com os valores calculados a partir de dados da literatura. 

 

BENNETT e CANADY (1984) reportaram dados das solubilidades de naftaleno 

em água e em várias misturas de etanol-água a fim de determinar sua 

dependência com a temperatura. Os valores obtidos estiveram em 

concordância com outros valores da literatura. Os resultados permitiram 

concluir que a adição de etanol à fase aquosa é muito mais eficaz na 

solubilização de naftaleno em água em altas temperaturas. 

 

Medidas de solubilidade de naftaleno em água e soluções aquosas de álcool 

(metanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol e 2-metil-2-propanol) foram obtidas 

por PEREZ-TEJEDA et al. (1990), em temperaturas entre 278,15 e 313,15 K. 
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Adicionalmente foram estimadas funções termodinâmicas a partir dos 

resultados experimentais. 

 

Devido a estudos que mostravam bons resultados com água subcrítica como 

solvente de extração alternativa para uma ampla variedade de solutos 

orgânicos, MILLER e HAWTHORNE (1998) realizaram medições de 

solubilidade de naftaleno e benzo(a)pireno em água a temperaturas entre 25-

250°C e pressões entre 30-70 bar, para compreender os mecanismos 

envolvidos nas extrações nessas condições. Os resultados demonstraram que 

compostos orgânicos relativamente solúveis, como o naftaleno, apresentam 

aumentos importantes na solubilidade com o aumento da temperatura. 

 

Continuando com os estudos de extração de água subcrítica (PHW), 

KARÁSEK et al. (2006) reportaram as solubilidades aquosas de cinco 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) sólidos (naftaleno, antraceno, 

1,2-benzantraceno, trifenileno, e p-terfenilo), a temperaturas desde 313 K até o 

ponto de fusão dos PAH e pressões não inferiores a faixa 4-8 MPa, usando o 

método analítico isobárico isotérmico. Os resultados para o naftaleno 

compararam-se satisfatoriamente com outros dados da literatura.   

 

Num estudo realizado por BRUNNER et al. (2006), foi analisado o 

comportamento de fase e fenômenos críticos de 26 misturas binárias e duas 

ternárias de hidrocarbonetos aromáticos com água. Os dados foram medidos 

pelo método sintético visual a temperaturas de 420 a 772 K e pressões até 54 

MPa. Todos os PAH investigados (incluindo o naftaleno) apresentaram 

comportamento de fase tipo II, com água de acordo com a classificação de van 

Konynenburg & Scott (KONYNENBURG e SCOTT, 1980). A Tabela 2-6 

recompila os estudos referidos para o sistema naftaleno/água.  

 

Tabela 2-6.  Principais estudos do equilíbrio termodinâmico para o sistema 

naftaleno -água. 

Autores Condições Operacionais 

KLEVENS (1950) 298,15K 
BOHON e CLAUSSEN (1951) 273,15-313,15K 
WAUCHOPE e GETZEN (1972) 298,15K-348,15K 
SCHWARZ (1977) 281-304 K 
MAY et al. (1983) 275-304 K, 
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BENNETT e CANADY (1984) 273,75-318 K 
PEREZ-TEJEDA et al. (1990) 278,15- 313,15 K, 
MILLER e HAWTHORNE (1998) 25-250°C; 3-7 MPa, 
KARÁSEK et al. (2006) 313K- ponto de fusão; 4-8 MPa   
BRUNNER et al. (2006) 420- 772 K; até 54 MPa 
MOKRAOUI et al. (2007) 288 e 353 K 

 

2.3.5 Sistema binário n-hexano -água 

 

Um dos primeiros estudos do sistema n-hexano/água foi desenvolvido por 

REBERT e HAYWORTH (1967). Eles realizaram medições de solubilidade em 

sistemas hidrocarbonetos-água e reportaram dados experimentais obtidos a 

pressões de 24-220 bar e temperaturas entre 130-370°C, nos limites da 

superfície de fase para dezoito amostras de composição fixa de misturas 

ciclohexano-água e cinco amostras de misturas n-hexano-água, para um total 

de quase 1.200 observações.  

 

O equilíbrio de fases e fenômenos críticos da mistura n-hexano/água foi 

pesquisado por DE LOOS et al. (1982). As medições foram feitas no intervalo 

de temperatura de 610-675 K e a pressões de 15-140 MPa, usando o método 

sintético visual. Neste estudo, os autores confirmaram que a curva crítica de 

misturas de n-alcanos e água muda com o número de átomos de carbono; a 

curva é deslocada para as pressões mais baixas e para os maiores valores de 

fração molar quando aumenta o número de carbonos. 

 

TSONOPOULOS e WILSON (1983) investigaram experimentalmente as 

solubilidades mútuas à pressão do equilíbrio trifásico de três hidrocarbonetos 

(benzeno, ciclohexano e n-hexano) e água, de 311 K até 482 K. As 

solubilidades dos hidrocarbonetos em água foram utilizadas para calcular as 

constantes de Henry, enquanto a solubilidade da água nos hidrocarbonetos foi 

correlacionada com uma equação de Redlich-Kwong modificada.  

 

BARRUFET et al. (1996) desenvolveram um equipamento para medir 

composições e densidades de equilíbrio de fases simultaneamente em 

misturas com vários componentes. As composições em equilíbrio trifásico para 

hexano e água foram utilizadas como teste de calibração para validar o 
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procedimento. Os dados obtidos foram comparados com os valores de 

TSONOPOULOS e WILSON (1983). 

 

As solubilidades de hexano, n-heptano, e n-octano em água foram 

determinadas por MARCHE et al. (2003), em temperaturas de 30 a 180°C. Os 

dados obtidos mostraram uma boa concordância global com os dados 

experimentais reportados por (TSONOPOULOS e WILSON, 1983). 

 

Novos dados de solubilidade de hexano em água foram reportados por 

MOKRAOUI et al. (2007), em condições de equilíbrio líquido-líquido-vapor 

(ELLV). As solubilidades de etano, propano, isobutano, n-butano e n-pentano 

foram avaliadas a temperaturas entre 288 e 353 K. O trabalho foi motivado pela 

ausência de dados para esses sistemas em condições de equilíbrio trifásicos. 

 

Dados de solubilidade de hexano, ciclo-hexano e iso-octano em água foram 

reportados por PEREDA et al. (2009) em temperaturas entre 298-353K e 

pressões até 0,5 MPa, a fim de obter novos dados experimentais que 

permitissem modelar o comportamento de alguns sistemas água-

hidrocarboneto usando uma equação de estado de contribuição de grupos 

(GCA-EOS).  

 

RAZZOUK et al. (2010) reportaram dados de equilíbrio das misturas binárias 

MEG + n-hexano/ 2,2,4- trimetil-pentano e água + n-hexano/2,2,4-

trimetilpentano a temperaturas de 283,15 K; 303,15 K e 323,15 K. Os dados 

obtidos foram comparados com os referidos por PEREDA et al. (2009) e 

mostraram que a solubilidade de n-hexano na fase polar incrementou com a 

temperatura e a quantidade de MEG.  

 

RASULOV e ORAKOVA (2013) estudaram o equilíbrio de fases para sistemas 

binários água-n-hexano em baixas concentrações de água, na faixa de 

densidade de 0,067-0,607 g/cm3, temperaturas entre 380-680 K e pressões de 

até 60 MPa. No estudo, os diagramas de fase como funções de temperatura e 

densidade foram reportados. Foram determinadas também a linha crítica da 

transição gás-líquido, as linhas de fase tripla e as linhas de azeótropo, em que 

o sistema passa diretamente do estado de fase tripla ao estado monofásico. 
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A Tabela 2-7 apresenta resumidamente as referências para estudos feitos com 

o sistema n-hexano- água. 

 

Tabela 2-7.  Principais estudos do equilíbrio termodinâmico para o sistema n-

hexano-água 

Autores Condições Operacionais 

REBERT e HAYWORTH (1967) 403,1-643,15K; 2,4-22,0 MPa 
DE LOOS et al. (1982) 610-675 K; 15-140 MPa 
TSONOPOULOS e WILSON (1983) 311K - 482 K 
BARRUFET et al. (1996) 373,11- 463,67K; 0,34- 2,95MPa 
MARCHE et al. (2003) 303,15 a 453,15K 
Mokraoui et al. (2007b) 288K e 353 K 
PEREDA et al. (2009) 298-353K; até 0,5 MPa 
RAZZOUK et al. (2010) 283,15 K- 323,15 K 
RASULOV e ORAKOVA (2013) 380-680 K; até 60 MPa 

 

2.3.6 Sistemas ternários CO2/n-hexano/naftaleno e água 

 

Os coeficientes de partição CO2 / H2O      
 ) para 18 compostos, incluindo o n-

hexano, foram medidos por TIMKO et al. (2004) a 300K e 80 bar. Três métodos 

de correlação foram testados para estimar os coeficientes de partição, 

baseados na estrutura molecular e/ou propriedades físico-químicas dos 

componentes da mistura. 

 

 ALNASHEF et al. (2008) determinaram, através do método sintético visual, os 

pontos de bolha do sistema CO2/n-hexano/Naftaleno a 40, 60 e 80 °C, com 

pressões entre 2-8,9 MPa e com uma relação molar n-hexano/naftaleno de 9:1. 

Os diagramas Px do sistema ternário se encontraram acima do diagrama Px 

para o sistema n-hexano/CO2, o que significa que a adição de naftaleno 

aumentou a pressão de ponto de bolha. Os dados experimentais foram 

correlacionados com a equação de Peng-Robinson com dois parâmetros.  

 

2.4 Modelagem termodinâmica do equilíbrio de fases em alta 

pressão 

 

A modelagem termodinâmica do equilíbrio de fases é uma parte fundamental 

da simulação de reservatórios. Os sistemas modelados são multicomponentes, 
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multifásicos sob altas pressões e temperaturas, onde modelos convencionais, 

como a solução ideal, gás ideal ou coeficientes de atividade, não podem ser 

usados para obter resultados precisos e confiáveis.  

 

Existem dois tipos de abordagem para determinar o equilíbrio termodinâmico: 

os modelos de gás denso (-) e de líquido expandido (-). Na primeira 

abordagem o comportamento tanto para a fase vapor como para fase líquida é 

calculado usando uma equação de estado, enquanto que na segunda 

abordagem os cálculos da fase líquida são feitos com um método de 

coeficiente de atividade (modelos de energia livre em excesso).  

 

Os modelos de energia livre de Gibbs de excesso estão baseados na mistura 

de líquidos puros à temperatura e pressão especificada (estado padrão), para 

formar uma mistura líquida nestas mesmas condições. Isto constitui um 

problema quando um (ou mais) dos componentes da mistura não é um líquido 

à temperatura e pressão padrão e especialmente quando a temperatura da 

mistura é superior à temperatura crítica de um ou mais componentes (ORBEY 

e SANDLER, 1998). Por esta razão, as equações de estado (abordagem -) 

são recomendadas para a modelagem de sistemas associados a simulação de 

reservatórios. 

 

Dentre as equações de estado, algumas estão baseadas em modelos 

moleculares simplificados, como a família das equações cúbicas, e as 

correspondentes à família de equações com origem na termodinâmica 

estatística, como as equações de estado de Virial e a teoria de perturbação. As 

equações derivadas da termodinâmica estatística têm alcançado popularidade; 

no entanto, as soluções destas equações são numericamente complexas, o 

que aumenta o tempo de computação e em alguns casos não oferecem 

nenhuma melhoria na modelagem do comportamento de fluidos (VOUTSAS et 

al., 2000); por esta razão, muitas vezes não são bem recebidas para sua 

aplicação na simulação de reservatórios.   

 

Desde o ponto de vista da modelagem, as equações cúbicas de estado são as 

mais utilizadas em engenharia de reservatórios; uma das equações mais 

usadas é a Equação de Peng-Robinson. (Equações 2.1-2.3)  
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A aplicação da equação de estado cúbica para a predição do comportamento 

de fluidos puros requer as propriedades críticas e o fator acêntrico (w); porém, 

no caso de misturas, os termos   e   estão em função da composição e das 

interações entre os componentes; assim, com equação de estado selecionada, 

é requerida também a regra de mistura que dispõe de parâmetros para 

representar as características moleculares dos compostos presentes, tais como 

o tamanho e a estrutura. Em termos gerais é recomendável que as regras de 

mistura disponham de um ou dois parâmetros ajustáveis facilmente com 

apenas alguns dados experimentais da mistura considerada.  

 

O cálculo do equilíbrio líquido-vapor é altamente sensível à regra de mistura 

utilizada; as regras que funcionam para uma mistura podem não funcionar para 

outra de modo que em algumas ocasiões a seleção das regras resulta mais 

importante que a seleção da equação de estado. Por isso, já desde a época de 

Van der Waals existe o interesse de estabelecer quais são as regras de mistura 

ótimas para a obtenção dos parâmetros da mistura.   
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As regras de mistura que têm sido utilizadas com sucesso nas equações 

cúbicas são casos especiais das regras de mistura clássicas de Van der Waals 

(Equação 2.4 e 2.5).  

 

 

onde   é o valor do parâmetro na mistura e     representa o parâmetro de 

interação entre espécies   . No caso do parâmetro  , costuma-se tomar uma 

média aritmética para     , obtendo assim uma expressão linear. Esta 

expressão tem a vantagem de relacionar    diretamente com o volume médio 

das moléculas e é usado, assim, em quase todos os modelos bem sucedidos 

(SANDOVAL e BAZÚA, 1990). 

 

Os parâmetros de interação           das regras de mistura são geralmente 

estimados ajustando dados experimentais de equilíbrio líquido-vapor dos 

sistemas binários, num processo iterativo de otimização.   

 

A forma mais apropriada para descrever quantitativamente o equilíbrio líquido-

vapor em alta pressão consiste em utilizar o coeficiente de fugacidade em 

ambas as fases,  de acordo com as equações (2.6), (2.7) e (2.8). 

 

  
    

  (2.6) 

  
       

             
       

  (2.7) 

  

  
 

  
 

  
     (2.8) 

 

A Equação 2.9 dá a fugacidade do componente   em ambas as fases, de 

acordo com as variáveis independentes V e T. As fases são representadas com 

uma única equação de estado, neste caso a equação de Peng- Robinson, 

resultando na Equação (2.10). 

 

           

 

 

 

 

                       
(2.4) 

 

           

 

 

 

 

                   
     

 
         

(2.5) 
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(2.9) 

 

      
  

 
              

 

    
 
        

 
 

  

 
      

        

        
  (2.10) 

 

 

No entanto, para usar a equação (2.10) é preciso conhecer os volumes molares 

nas duas fases; estes valores são calculados com a avaliação das raízes da 

equação de estado, tanto para a fase de vapor como para a fase líquida. 

 

O cálculo iterativo se inicia com a leitura dos dados experimentais de 

temperatura e composição da fase líquida, os quais são inseridos na equação 

de estado (equações (2.2) e (2.3)) usando as regras de mistura (equações (2.4) 

e (2.5)) e valores iniciais para os parâmetros de interação binária. 

 

A solução das equações anteriores permite obter os volumes molares de cada 

fase em equilíbrio e, junto com os dados experimentais de pressão e 

composição na fase de vapor, formam a primeira estimativa para calcular as 

fugacidades nas duas fases através da Equação (2.10). O processo iterativo 

para o cálculo da pressão de bolha das misturas encontra-se descrito no Anexo 

1. 

 

Em cada iteração do cálculo são avaliados os valores de pressão e 

composição da fase de vapor. O objetivo é minimizar a diferença entre a 

pressão de bolha e as composições da mistura calculadas com os dados 

experimentais; para isso, é usada uma rotina de otimização que fornece os 

valores ótimos dos parâmetros de interação binária da mistura avaliada. 

 

Para sistemas multicomponentes modelados através de equações de estado 

cúbicas e regras de mistura clássicas, podem ser utilizados dois parâmetros de 

interação binária para cada uma das substâncias da mistura,      e       ou só 

   , em caso de assumir a expressão linear do parâmetro  . 

 

Como foi visto na revisão bibliográfica, não foram encontrados na literatura 

dados com os sistemas n-hexano-naftaleno-CO2-Água na faixa de temperatura 

entre 40-100°C e pressões maiores a 8 bar, faixas nas que podem ser 
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encontrados os óleos na profundidade da camada de pré-sal. Com base nesse 

critério e nas características composicionais do petróleos semelhantes aos do 

pré-sal, foram selecionadas condições experimentais que serão descritas no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Na presente pesquisa foram obtidos experimentalmente os dados do equilíbrio 

de fases em altas pressões de uma mistura sintética multicomponente 

representando um óleo similar ao do pré-sal. As medidas experimentais foram 

realizadas empregando o método sintético visual por determinação do ponto de 

bolha. O efeito sobre o equilíbrio, tanto da temperatura quanto do conteúdo de 

água na mistura, foi analisado. A partir dos dados experimentais, o equilíbrio 

termodinâmico foi modelado usando a equação de estado de Peng-Robinson e 

as regras de mistura clássicas de Van der Waals. 

 

Neste capítulo, são apresentadas as substâncias químicas e os equipamentos 

utilizados para as análises, assim como as metodologias empregadas. 

 

3.1 Materiais 

3.1.1 Substâncias Químicas 

 

Os produtos químicos utilizados nos experimentos foram: dióxido de carbono 

(CO2) AP, fornecido pela Lynde Gás em cilindros, com concentração mínima na 

fase líquida de 99,99% de CO2 e concentrações máximas de 80 ppm de 

nitrogênio, 5 ppm de água e 10 ppm de oxigênio; n-hexano, fornecido pela 

VETEC Química em frascos de 1000 mL com teor mínimo de 99,0%; Naftaleno 

fornecido pela VETEC Química em frascos de 500 gramas, com teor mínimo de 

99,0%; água destilada no laboratório, utilizando destilador tipo Pilsen/Quimis. 

Os produtos químicos usados não foram submetidos a tratamento de 

purificação prévio. 

 

3.1.2 Condições experimentais 

 

Para tentar representar o petróleo do pré-sal utilizando misturas sintéticas, 

foram selecionados o naftaleno e o n-hexano, como representantes dos 
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hidrocarbonetos aromáticos e parafínicos, respectivamente1. Devido à falta de 

informação sobre o conteúdo de compostos aromáticos e parafinas de óleo 

pré-sal foi necessário estimar um valor aproximado com base na gravidade 

específica, uma propriedade conhecida para este tipo de óleo. 

 

A gravidade específica é influenciada pela composição química do petróleo. 

Geralmente a densidade aumenta com o aumento da quantidade de compostos 

aromáticos, enquanto que um aumento em compostos saturados resulta em 

uma diminuição da densidade (SPEIGHT, 2001). Com base no exposto, foram 

obtidos dados do "Crude Assay" de óleos similares com a densidade API dos 

óleos presentes no pré-sal ( 29 API), a fim de buscar uma relação entre 

hidrocarbonetos parafínicos e aromáticos que tentasse representar o óleo de 

pré-sal. 

 

Nos "Crude Assay" utilizados foram encontradas informações tais como 

rendimento  de corte, teor em massa de parafinas, naftênicos e aromáticos nas 

frações mais leves. A partir destes dados  foi calculada a razão mássica entre 

parafinas e aromáticos. A tabela 3-1 apresenta os óleos comerciais utilizados, 

sua densidade API e o teor de parafinas e aromáticos calculados. Uma 

descrição dos cálculos realizados pode ser encontrada no Anexo 2. Os valores 

fixados para a relação mássica aromáticos:parafinas nas condições 

experimentais resultaram da média dos óleos utilizados.   

 

Tabela 3-1.  Petróleos comerciais e composição de parafinas y aromáticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 A escolha dos compostos faz parte do projeto de levantamento de dados de equilíbrio de fases de 
hidrocarbonetos para o pré-sal do Grupo de Integração de Processos Químicos GIPQ/UFRJ, em parceria 
com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes/Petrobras). 

Óleo API 
Parafinas 

(%) 
Aromáticos 

(%) 
 
 

Girasol 29,8 40,97 14,89  
Mondo 29,9 49,73 11,14  

VOLVE11X 28,8 47,47 7,85  
Hungo Blend 28,3 49,04 10,49  

Média 29,2 46,80 11,16  
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Os sistemas de hidrocarbonetos foram avaliadas variando a fração molar de 

CO2 de 0,10 a 0,80 para representar o elevado teor de dióxido de carbono 

presente nos reservatórios. Também foram preparadas misturas com uma 

proporção de 10% em massa de água em relação aos hidrocarbonetos, para 

avaliar a influência da água na mistura sintética de hidrocarbonetos. Este valor 

foi escolhido baseado em estudos anteriores com sistemas óleo + CO2 + H2O, 

onde uma menor porcentagem de água não apresentou influência aparente no 

equilíbrio de fases. (ROCHA et al., 2013; DA SILVA, 2011)  

 

As isotermas selecionadas para a medição dos equilíbrios de fase estão dentro 

da faixa típica dos reservatórios médios do mundo2 que são da ordem dos 57-

197 °C (FORTE et al., 2011). A isoterma de 40°C foi escolhida para verificar o 

comportamento de fases em uma temperatura na qual alguns estudos 

descreveram a presença de um envelope de fases de hidrocarbonetos 

anômalo, com mais de três fases para misturas de fluidos de reservatórios e 

CO2 (METCALFE e YARBOROUGH, 1979). A Tabela 3-2 apresenta a 

composição das misturas avaliadas e as condições experimentais usadas. 

 

 

Tabela 3-2.  Misturas e condições experimentais 
 

Misturas 
Relação Mássica 

Isotermas 
 
             

           
    

        

                  
  

n-hexano, Naftaleno e CO2 0,238 0 40°, 60°, 80°, 100°C 

n-hexano, Naftaleno, CO2 e Água 0,238 0,1 40°, 60°, 80°, 100°C 

 

                                                             
2
 informações exatas sobre as condições de temperatura pré-sal não foram encontradas. 
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3.1.3 Equipamentos 

 

CM Indicador de pressão VQ Válvulas injeção Quadro SV Sistema de vácuo 

BU  Banho Ultratermostato VP Válvulas injeção ao Pistão CE Célula de equilíbrio 

BS Bomba Seringa VAV Válvula do controle do sistema de Alívio e Vácuo AM Placa de Agitação Magnética 

VEB Válvula entrada Bomba VC Válvulas injeção célula P Sensor de Pressão 

VR Válvula de retenção VM Válvula Micrométrica de alívio T indicador/controlador de temperatura 

VSB Válvula saída Bomba VV Válvula do sistema de Vácuo FI Lâmpada led USB 

 
Figura 3-1 Esquema do equipamento experimental 

 

A Figura 3-1 apresenta o aparato experimental utilizado para a determinação 

do equilíbrio de fases em alta pressão, que consiste em três seções principais: 

(a) alimentação do dióxido de carbono puro, (b) obtenção do equilíbrio de fase, 

(c) visualização das transições de fase. 

 

Os principais componentes da primeira secção inclui um cilindro de CO2 

(CCO2), um banho ultratermostato (BC), uma bomba seringa de alta pressão 

(BS) e três válvulas: VEB, VR e VSB que permitem o fluxo de CO2 do cilindro, 

passando pela bomba seringa até a entrada do quadro de válvulas, marcado 

com linhas tracejadas no esquema.  

 

A segunda seção principal inclui uma célula de volume variável (CE) fabricada 

em aço inoxidável composto por quatro partes principais: o corpo, as janelas 

frontal e lateral de safira, e um pistão de aço para variar o volume interno da 

célula de equilíbrio. A célula usa uma resistência elétrica com um sistema de 
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controle automático que mantém a temperatura constante, e uma barra de 

agitação magnética que ajuda a manter a homogeneidade da mistura até 

atingir o equilíbrio.  

 

Esta segunda seção também inclui um conjunto de válvulas denominadas 

válvulas de quadro, que servem para: regular o fluxo de CO2 pelas válvulas de 

injeção (VQ), controlar a injeção de mistura na câmara da célula (VC), injetar ar 

na parte de trás da célula para movimentar o pistão (VP), controlar o sistema 

de alívio e vácuo (VAV), composto pela válvula de alívio (VM), que permite a 

evacuação do CO2 e/ou vapores dentro das linhas do equipamento para o 

ambiente, e a válvula do sistema de vácuo (VV). 

 

A terceira seção do sistema experimental está composta por uma lâmpada led 

como fonte de luz (FI) através da janela lateral da célula, para visualizar de 

maneira segura por meio de uma webcam localizada na janela frontal, os 

fenômenos que ocorrem no interior da célula. A Tabela 3-3 descreve com maior 

detalhe os componentes do aparato experimental. 

 

Tabela 3-3.  Componentes do aparato experimental. 

Descrição aparato experimental. 

Seção alimentação do dióxido de carbono puro 

BC 
Banho Ultratermostato (Nova Ética Modelo - 521-3D): o banho de resolução ± 0,1 

°C utiliza uma mistura água/etanol mantida na temperatura de 15 °C. 

BS 

Bomba Seringa (ISCO modelo 260D): possui um cilindro com volume de 260 mL, 

pressão de operação máxima de 500 bar, resolução de ± 0,1 bar e fluxo máximo 

de 107 mL/min. Opera a pressão constante e permite a programação do gradiente 

a ser utilizado. 

CM Indicador de pressão do cilindro de CO2. 

VEB, VSB 
Válvulas agulha alta pressão (15-11AF2), em aço inox 316SS, capacidade de 

operar em condições de até 15.000 psi. 

VR 

Válvula de retenção SS-CHS2. A função desta válvula é permitir o fluxo em 

apenas um sentido, evitando que as altas pressões de trabalho fossem aplicadas 

em direção ao cilindro de armazenamento de CO2. 

 Seção obtenção do equilíbrio de fase 

CE 

Célula de equilíbrio cilíndrica de volume variável com janelas fabricada em aço 

inoxidável (316 SS), composto por quatro partes principais: o corpo (187mm de 

comprimento total), uma janela frontal e lateral de safira, e um pistão de aço (40,5 
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mm de comprimento) para variar o volume interno da célula de equilíbrio. 

VQ/VP/VC Válvulas injeção, agulha Autoclave Engineers - MVE2001/MVE1001. 

VAV 
Válvula do controle do sistema de Alivio e Vácuo, válvula agulha Autoclave 

Engineers - MVE2001. 

VM 

Válvula Micrométrica utilizada para despressurizar o sistema quando a pressão 

fica abaixo da pressão mínima de operação da bomba, geralmente 40 bar com 

CO2. 

VV Válvula do sistema de vácuo utilizada para fazer vácuo na parte frontal da célula. 

P 
Sensor de Pressão (GEFRAN modelo MN0-6-M-B35D-1-4-0): transmissor de 

pressão, pressão de trabalho de 0 a 350 bar. 

T 

Conjunto Termopar (EXACTA modelo EX-15-J-S-316-15-100-00-900-F-P-000-

JAM) e o indicador/controlador de temperatura (Coel Modelo K 49), conectado a 

fita de aquecimento (ITE - 8 mm x 1,0 m - 100 W). Este conjunto tem como 

função manter a mistura no interior da célula na isoterma de trabalho. 

AM 
Placa de Agitação Magnética (IKA modelo C-MAG HS 7). Uma pequena barra 

magnética coberta com teflon de (15x5) mm que é inserida no interior da célula. 

SV 

Sistema de vácuo composto por: Kitasato de 1 litro e bomba de Vácuo 

(EXIPUMP) com capacidade de 37 L/min e vácuo máximo de 800 mbar. Este 

equipamento é utilizado para retirar o ar contido dentro da célula de equilíbrio. 

Seção visualização das  transições de fase 

 

Webcam (Modelo Logitech Quickcam Orbit AF) resolução HD (High Definition); 

ligada a um computador onde a visualização do experimento é realizada em 

tempo real e gravada para futura análise. 

FI Iluminador LED Portátil USB (LEADERSHIP Cód. Prod.: 1420) 

Outros equipamentos 

 

Balança Analítica (AR2140 - Toledo do Brasil), a qual opera com carga de 0,01 a 

210 g, com um erro estimado de 0,001 g. A balança é utilizada para calcular a 

massa efetiva injetada na célula, pesando o recipiente e o meio de injeção antes e 

depois do carregamento. 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Determinação experimental de dados de equilíbrio de fases a altas 

pressões 

 

O equilíbrio de fase das misturas estudadas na presente pesquisa foi 

determinado através do método sintético visual. As etapas seguidas durante 

cada experimento estão discriminadas e descritas na Figura 3-2. 
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Figura 3-2 Procedimento experimental 
 

Antes de iniciar qualquer procedimento, o banho de recirculação é ligado e 

programado para manter a temperatura de 15°C, garantindo assim constância 

da densidade do CO2 em 0,8901 g/mL. Em seguida, a célula de equilíbrio é 

preparada para receber a carga de componentes sólidos e líquidos da mistura. 
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A partir das densidades dos componentes nas condições da injeção, o volume 

total da câmara e as frações molares, é calculada a massa dos 

hidrocarbonetos que deve ser injetada, bem como o volume de CO2 necessário 

para se atingir a composição global a avaliar, conforme o algoritmo de cálculo 

apresentado no Anexo 2. Na balança analítica são pesadas as massas de cada 

componente junto com o Becker e o funil, antes e depois da injeção na célula 

de equilíbrio, para calcular a massa efetiva injetada.  

 

Depois de inserir os componentes da mistura na célula, a janela frontal é 

fechada e a célula é levada para ser conectada ao circuito de válvulas de 

injeção, onde é realizada a montagem do transdutor de pressão, o sistema de 

aquecimento/indicador de temperatura. Finalmente é realizado um vácuo no 

interior da célula para retirar o ar presente na câmara. Logo, a bomba seringa é 

programada para operar a uma pressão de 100 bar; finalmente quando o 

volume se estabilizar, a fração de dióxido de carbono é introduzida na célula 

para completar a composição global da mistura. Na sequencia, o sistema de 

aquecimento/controle de temperatura e o sistema de homogeneização com a 

barra e a placa de agitação magnética são ligados, e a primeira temperatura a 

avaliar é estabelecida.  

 

Depois do passo anterior e enquanto a temperatura atinge o valor desejado, a 

bomba seringa é programada para operar em pressão constante, selecionando 

um valor de pressão um pouco maior do que a observada dentro da célula para 

levar a mistura a uma única fase através da injeção de CO2 na parte traseira da 

célula, ou seja, movimentando o pistão. É necessário um tempo de 

estabelecimento do equilíbrio de 15 minutos antes de continuar com a medição, 

para garantir uma pressão e temperatura constantes no interior da célula.  

 

Posteriormente é iniciada a despressurização do sistema a uma taxa constante 

de 3 bar/min, segundo foi configurado no controlador da bomba seringa. 

Durante a despressurização é observada a faixa de pressão na qual aparece a 

fase vapor, e uma vez estabelecida, várias pressurizações e despressurizações 

do sistema são conduzidas para determinar a pressão de bolha com maior 

precisão. Para cada isoterma avaliada, a sequência de etapas (determinação 

do ponto de bolha) é realizada em triplicata.  
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3.2.2 Modelagem do equilíbrio de fases  

 

Os dados experimentais de equilíbrio de fase dos sistemas ternário e 

quaternário foram correlacionados usando um modelo termodinâmico baseado 

na equação de estado cúbica de Peng-Robinson e as regras de mistura tipo 

van der Waals com um único parâmetro.  

 

Os parâmetros de interação dos sistemas binários formados pelas substâncias 

utilizadas nas misturas (n-hexano, Naftaleno, CO2 / água) foram obtidos a partir 

da correlação de dados da literatura (Tabela 3-4) com a equação de Peng-

Robinson, através do programa computacional PE 2000 (PFOHL et al., 2000). 

 

Tabela 3-4.  Referências utilizadas para calcular os parâmetros de interação 

binária 

Sistema Binário Referências 

Água 

CO2 

ZAWISZA e MALESINSKA (1981) 
KING et al. (1992) 
BAMBERGER et al. (2000) 

Naftaleno 
BARRICK et al. (1987) 
JAN & TSAI (1991) 
HARRIS et al. (2007), 

n-hexano 
OHGAKI e KATAYAMA (1976), 
LI et al. (1981) 
WAGNER e WICHTERLE (1987), 

Naftaleno 

Água 

MAY et al. (1983), 
BENNETT e CANADY (1984) 
KARÁSEK et al. (2006) 

n-hexano 
BARRUFET et al. (1996), 
MOKRAOUI et al. (2007). 
RAZZOUK et al. (2010) 

 

 

Estes parâmetros foram calculados usando o desvio médio como função 

objetivo (descrita na equação 3.1), que minimiza a diferença entre a 

composição da fase líquida calculada (  
   ) e experimental (  

   
), onde N é o 

numero total de pontos experimentais. 
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 3.1 

 

Finalmente, para a simulação das pressões de bolha para os dois sistemas 

avaliados com todos os parâmetros binários calculados e a construção dos 

envelopes de fases, foi utilizado o simulador de processos HYSYS. Os dados 

do sistema ternário foram comparados com os relatados na literatura. Também 

foi avaliada a influência do naftaleno na mistura hexano-CO2, o efeito da água 

sobre a mistura de óleo-CO2 e a ação da temperatura sobre os dois sistemas.  
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos neste estudo são aqui apresentados. Inicialmente, a 

validação do aparato experimental será apresentada, posteriormente os dados 

experimentais correspondentes à determinação das pressões do ponto de 

bolha nas temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C serão reportados tanto para o 

sistema ternário n-hexano - naftaleno - CO2 quanto para o sistema quaternário 

n-hexano - naftaleno-CO2-Água. Finalmente, o modelo utilizado na modelagem 

termodinâmica das misturas será apresentado, incluindo a estimação dos 

parâmetros de interação binária, a simulação dos sistemas experimentais e os 

desvios relativos calculados. 

 

4.1 Validação do aparato experimental 

 

O aparato empregado neste estudo foi utilizado por ROCHA et al. (2013). Eles 

mediram o equilíbrio líquido-vapor (ELV) do sistema (etanol + CO2) a fim de 

validar o procedimento experimental, em comparação com os dados reportados 

por outros autores. Os dados concordam bem com os dados da literatura, 

como é apresentado na Figura 4-1, com desvios relativos entre 3-8%.  
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Figura 4-1 Curva de Pressão versus composição (Fração molar) para o 

sistema CO2 (1) + etanol (2). a) 313,15 K b) 333,15K. Adaptada de Rocha et al. 
(2013). 

 

 

4.2 Resultados Experimentais 

 

 Sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno (C10H8) e CO2 

 

Os resultados para este sistema estão listados na Tabela 4-1. Estes dados 

incluem as medições em temperaturas de 40, 60, 80 e 100°C; as pressões 

experimentais variaram de 8,4 a 130 bar.  

 

Tabela 4-1. Pressão do ponto de bolha do sistema C6H14, C10H8 e CO2              

a T=40, 60, 80 e 100°C. 
 

Fração 
Molar 
CO2 

Pressão do Ponto de Bolha 

[bar] 

40°C 60°C 80°C 100°C 

0.1019 8.4 ± 0.1 10.5 ± 0.4 13.2 ± 0.3 15.9 ± 0.4 

0.2005 17.6 ± 0.3 22.2 ± 0.2 26.9 ± 0.1 31.8 ± 0.1 

0.3013 26.0 ± 0.4 32.9 ± 0.4 39.9 ± 0.5 46.8 ± 0.5 

0.4000 35.1 ± 1.2 44.8 ± 1.5 54.5 ± 1.9 64.2 ± 2.1 

0.4994 44.0 ± 1.2 56.5 ± 1.2 69.3 ± 1.2 81.6 ± 1.3 

0.6000 50.5 ± 0.8 66.4 ± 1.2 82.6 ± 1.7 97.7 ± 2.1 

0.7000 57.6 ± 0.2 77.3 ± 0.4 97.3 ± 0.5 117.3 ± 1.4 

0.8000 64.5 ± 0.2 87.9 ± 0.6 114.5 ± 0.2 130.5 ± 0.5 
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De acordo com os resultados experimentais foi observado que o aumento da 

temperatura do sistema ocasionou um incremento na pressão do ponto de 

bolha, este aumento apresentou-se mais significativo a composições maiores 

de dióxido de carbono (Figura 4.2). O sistema ternário foi comparado com os 

resultados obtidos por ALNASHEF et al. (2008) que estudou o mesmo sistema 

nas temperaturas de 40 a 80 ° C, as diferenças são evidentes, em cada caso a 

pressão de bolha foi menor para os resultados obtidos na presente pesquisa, 

como pode ser observado na Figura 4-2; embora seja claro, a razão molar de 

hidrocarbonetos usada pelos autores foi menor que a utilizada neste estudo 

(0,1653 g Naftaleno/g n-hexano).  

 

 

 

Figura 4-2. Curva    para o sistema ternário C6H14, C10H8 e CO2 experimental. 

 

Os dados de pressão do ponto de bolha para o sistema binário de CO2-hexano 

reportado por LI et al. (1981), WAGNER e WICHTERLE (1987) e OLIVEIRA et 

al. (2011), foram usados para comparar os resultados experimentais do 

sistema ternário n-Hexano, Naftaleno e CO2 a 40 e 80°C. Como pode ser visto 

na Figura 4-3, a 40°C e frações molares menores de 0,4, a linha    do sistema 

ternário esta ligeiramente abaixo da    para o sistema binário; a composições 

maiores a diferença parece não ser significativa. No entanto, a 80°C é 
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observado claramente que a adição de naftaleno reduz a pressão de bolha 

para composições baixas de CO2 (<40%), que enquanto para composições 

maiores (>50%) a pressão aumenta. 

 

Figura 4-3. Curva de pressão de bolha para o sistema (C6H14-CO2)  da 

literatura e (C6H14- C10H8-CO2) experimental a 40°C e 80°C.  

 

Este comportamento é similar ao descrito por AL-SAHHAF et al. (1989) para o 

sistema Ciclohexano-CO2, onde a maior adição de naftaleno apresentou um 

aumento da solubilidade do dióxido de carbono em altas pressões a ponto de 

atravessar a linha binária. Da mesma maneira, num trabalho posterior, AL-

SAHHAF et al. (1990), trabalhando com o sistema Benzeno-CO2, observaram 

que as pressões do sistema ternário ultrapassaram as pressões do sistema 

binário nas composições ricas em dióxido de carbono. Porém, no trabalho de 

ALNASHEF et al. (2008), a adição de naftaleno aumentou a pressão de ponto 

de bolha para toda a faixa estudada de CO2, o que sugere que a proporção de 

hidrocarbonetos poderia ter influenciado neste comportamento. No entanto, de 

acordo com os resultados de AL-SAHHAF et al. (1989) e AL-SAHHAF et al. 

(1990), era esperado que a pressão de bolha fosse menor com a menor adição 

de naftaleno, pelo menos em composições pobres de CO2 (<40%). 
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Em relação às observações experimentais, após o carregamento de CO2 na 

célula, observou-se a presença de três fases; uma fase sólida, uma líquida e 

uma fase vapor. À medida que a pressão do sistema foi aumentando a fase de 

vapor foi desaparecendo; posteriormente, com a agitação e o aumento da 

temperatura, a fase sólida também desapareceu, de modo que quando o 

sistema atingiu 40 °C uma única fase líquida foi claramente observada. Este 

comportamento foi mais pronunciado para misturas pobres de CO2, entre 10-

20% molar; para as outras composições, a fase sólida foi completamente 

solubilizada à temperatura ambiente somente com o aumento da pressão.  

 

A respeito das observações da transição das fases nas misturas com 

composições baixas de dióxido de carbono (<60%), a visualização da primeira 

bolha de vapor foi clara e de fácil identificação; no entanto, em composições 

maiores (i.e. 70-80%) e altas temperaturas (i.e. 80-100°C), a transição foi mais 

difícil de estabelecer devido à turvação apresentada pelo sistema, que 

dificultou sua visualização. Nestas condições, a fase vapor apareceu em forma 

de névoas. Por isso, foi necessário repetir a etapa de 

pressurização/despressurizarão várias vezes durante as medições. As tabelas 

com os resultados detalhados do ponto de bolha para este sistema são 

apresentadas no Anexo 4; as pressões de bolha reportadas foram realizadas 

em triplicata.  

 

 

 

 Sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno (C10H8), CO2 e água 

 

 

As pressões de ponto de bolha para este sistema são apresentadas na Tabela 

4-2. Esses dados incluem as medições em temperaturas de 40, 60, 80 e 

100°C; as pressões experimentais variaram de 11,7 a 133 bar. A curva do 

ponto de bolha para os dados obtidos é apresentada na Figura 4.4. 
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Tabela 4-2. Pressão do ponto de bolha do sistema C6H14, C10H8, CO2 e água a 

T=40, 60, 80 e 100°C. 
 

Fração 
Molar 
CO2 

Pressão do Ponto de Bolha 

[bar] 

40°C 60°C 80°C 100°C 

0.1019 11.7 ± 0.6 15.0 ± 0.6 18.6 ± 0.7 22.5 ± 0.7 

0.2070 23.8 ± 0.6 30.2 ± 0.7 37.0 ± 0.8 43.8 ± 0.9 

0.3005 35.9 ± 1.1 45.4 ± 1.1 55.2 ± 1.0 64.7 ± 1.0 

0.4000 43.2 ± 0.8 56.0 ± 0.9 68.9 ± 1.1 81.4 ± 1.2 

0.5002 50.4 ± 0.3 66.4 ± 0.2 82.6 ± 0.2 98.6 ± 0.3 

0.6000 57.2 ± 0.1 76.7 ± 0.1 97.0 ± 0.3 116.0 ± 0.3 

0.7000 62.6 ± 0.2 85.4 ± 0.7 108.6 ± 1.3 126.9 ± 0.5 

0.8001 68.0 ± 0.2 94.1 ± 0.9 116.4 ± 0.3 133.0 ± 0.7 

 

 

Os resultados para este sistema coincidem com o sistema ternário, onde o 

aumento de temperatura leva ao aumento da pressão do ponto de bolha, para 

toda faixa de composição analisada; porém, o aumento foi mais pronunciado 

para as composições maiores de CO2, como pode ser observado na Figura 4-

4. 

 

 

 

Figura 4-4. Curva    para o sistema quaternário C6H14, C10H8, CO2 e água.                           
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A literatura dispõe-se de alguns estudos experimentais de equilíbrio de fases 

de misturas sintéticas de hidrocarbonetos em presença de água para a 

simulação de reservatórios. O comportamento do sistema quaternário foi 

comparado com esses sistemas para verificar as possíveis semelhanças. 

Assim, o comportamento do sistema quaternário foi mais próximo com o 

sistema formado por decano (C10H22), CO2 e água, referido por ROCHA et al. 

(2013), ao contrario dos outros sistemas ternários da literatura, como decalina 

(C10H18), tetralina (C10H12) e hexadecano (n-C16H34) (SILVA, 2011), os quais 

apresentaram um aumento abrupto da pressão de bolha em torno de 0,6 molar 

de CO2, diminuindo depois entre 0,8-0,9 molar de CO2. (Figura 4-5). 

 

 

 

Figura 4-5. Curva    a 40°C para misturas de hidrocarbonetos com CO2 e 

água. 

 

A influência da água sobre a mistura de n-Hexano – Naftaleno - CO2 no 

sistema ternário é observada nas Figuras 4-6-4-9. Com a adição de 10% em 

massa em relação aos hidrocarbonetos, a pressão de bolha aumenta para 

todas as composições molares de CO2 em todas as temperaturas. A diferença 
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das pressões entre os dois sistemas é menor para as misturas mais pobres de 

CO2 (i.e. 10%) e as mais ricas (i.e. 80%), passando por um ponto máximo em 

30% molar de CO2. 

 

As observações experimentais amostraram três fases aparentes no final do 

carregamento da célula: uma fase sólida, uma líquida e uma fase vapor. À 

medida que a pressão do sistema foi aumentada, duas fases líquidas, uma fase 

aquosa e outra orgânica, foram claramente formadas; estas fases estiveram 

separadas em toda a faixa de pressões avaliadas durante os experimentos: 

portanto o sistema apresentou um equilíbrio líquido-líquido. As tabelas com os 

resultados detalhados do ponto de bolha para este sistema são apresentadas 

no Anexo 4, as pressões reportadas correspondem também à média de três 

medições diferentes.  

 

 

 

Figura 4-6. Curva    para o sistema ternário e o quaternário a 40°C. 
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Figura 4-7. Curva    para o sistema ternário e o quaternário a 60°C. 

 

 

 

Figura 4-8. Curva    para o sistema ternário e quaternário a 80°C. 
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Figura 4-9. Curva    para o sistema ternário e a 100°C 

 

 

Da mesma maneira que no sistema anterior, no sistema quaternário com 

composições baixas de dióxido de carbono a visualização do ponto de bolha foi 

mais clara do que a composições maiores (i.e. 70-80%) e a temperaturas de 

80-100°C, devido à formação de uma turvação azulada no sistema o que 

dificultou a determinação da transição de fase. Nestes casos, a fase vapor 

surgiu em forma de névoa na parte superior da célula e, subsequentemente, foi 

transformada em bolhas quando a pressão continuou diminuindo.  

 

A cor azul do sistema foi apresentada pelas misturas desde a composição 

molar de 0,6 de CO2 a 100 °C, 0,7 molar de CO2 a 80 e 100°C, e 0,8 molar de 

CO2 e temperaturas de 60, 80 e 100°C, sugerindo uma possível proximidade 

do ponto crítico da mistura (SILVA, 2011). 
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4.3 Modelagem termodinâmica 

 

O comportamento dos sistemas ternário e quaternário foi modelado usando a 

equação de estado de Peng-Robinson com regra de mistura quadrática com 

um único parâmetro (PR-Q1). Os parâmetros binários foram estimados a partir 

dos dados de três referências para cada interação, usando o software PE 2000 

(PFOHL et al., 2000). Esses parâmetros foram utilizados para simular os 

sistemas experimentais multicompostos em todas as possíveis combinações. 

Finalmente, os melhores parâmetros foram selecionados de acordo com os 

menores desvios relativos das predições em relação aos dados experimentais. 

 

4.3.1 Parâmetros de interação binária 

 

As Tabelas 4-3 a 4-7 apresentam os parâmetros estimados para cada sistema 

binário analisado, de acordo como a metodologia descrita anteriormente. O 

parâmetro binário para a interação hidrocarboneto-hidrocarboneto foi 

considerado nulo. Todos os dados utilizados para este cálculo são 

apresentados no Anexo 5. 

 

Tabela 4-3. Parâmetros de interação binária do equilíbrio líquido-vapor para o 

sistema CO2-H2O estimados com o software PE 2000. 
Sistema: CO2/H2O 

Referência T(°C)     
[(%) Desvio relativo 

Quadrático] 

Bamberger et al. (2000) 
60,05 -0,23045 13,08 

79,95 -0,25937 11,04 

Média -0,24491 
 

Zawisza e Malesinska (1981) 75 -0,07211 2,18 

King et al. (1992) 40 0,17252 31,62 

 

 

Tabela 4-4. Parâmetros de interação binária para o equilíbrio líquido-vapor 
para o sistema Naftaleno-CO2 estimados com o software PE 2000. 

Sistema: Naftaleno/CO2 

Referência T(°C)     
[(%) Desvio relativo 

Quadrático] 

Barrick et al. (1987) 99,9 0,14071 28,22 

Jane e  Tsai (1991) 100,0 0,16273 33,83 

Harris et al. (2007) 98,3 0,10099 22,53 
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Tabela 4-5. Parâmetros de interação binária para o equilíbrio líquido-vapor 

para o sistema n-Hexano-CO2 estimados com o software PE 2000.. 

 

 

Tabela 4-6. Parâmetros de interação binária para o equilíbrio líquido-vapor 

para o sistema n-Hexano-H2O estimados com o software PE 2000. 

Sistema: n-Hexano-H2O 

Referência T(°C)     
[(%) Desvio relativo 

Quadrático] 

Barrufet et al. (1996) 99,96 0,38280 0,000 

Mokraoui et al. (2007) 

40 -0,27080 0,03 

60 -0,24070 0,05 

80 -0,21273 0,09 

Média -0,24141   

Razzouk et al.( 2010) 50 0,47409 0,00 

 

 

Tabela 4-7. Parâmetros de interação binária para o equilíbrio líquido-vapor 

para o sistema Naftaleno-H2O estimados com o software PE 2000. 

Sistema: naftaleno-H2O 

Referência T(°C)     
[(%) Desvio relativo 

Quadrático] 

May et al. (1983) 27 -0,12913 0,01 

Bennett e Canady (1984) 

39,3 -0,12021 0,01 

44,9 -0,11654 0,01 

Média -0,11837   

Karásek et al. (2006) 

50 -0,11258 0,01 

60 -0,11012 0,00 

70 -0,10665 0,00 

  -0,10978   

 

Sistema: n-Hexano-CO2 

Referência T(°C)     
[(%) Desvio relativo 

Quadrático]
 

Ohgaki e Katayama (1976) 40 0,08216 9,52 

Li et al. (1981) 

40 0,12826 9,23 

80 0,13554 3,97 

Média 0,13190 
 

Wagner e Wichterle (1987) 

40 0,10791 12,70 

50 0,09211 7,43 

Média 0,10001   
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4.3.2 Simulação dos sistemas experimentais 

 

A equação de estado de Peng- Robinson e a regra de mistura quadrática com 

um único parâmetro (PR-Q1) foram utilizadas para determinar o desempenho 

dos parâmetros binários calculados, através do simulador de processos 

HYSYS. Assim, os valores estabelecidos pelo simulador para os parâmetros de 

interação binária foram substituídos pelos calculados com o programa 

computacional PE 2000, correspondentes à média dos valores estimados para 

cada temperatura, dentro da faixa de temperaturas das medições 

experimentais utilizadas para os sistemas multicompostos. 

 

 

 Sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno (C10H8) e CO2  

 

Nove simulações foram feitas (combinações de todos os parâmetros binários 

estimados para cada referência) para estimar os parâmetros que melhor 

representam o comportamento do sistema ternário (Figura 4-10). Os resultados 

da simulação com menor erro em relação aos dados experimentais foram 

obtidos para o parâmetro de interação Naftaleno-CO2 (            ), 

calculado com os dados de HARRIS et al. (2007),  e o parâmetro de interação 

N-hexano-CO2               obtido com os dados de OHGAKI e 

KATAYAMA (1976) com um valor menor que 3.5%. 

 

Na Tabela 4.8 são apresentados os dados comparativos do desvio relativo das 

pressões calculadas para cada combinação referente às pressões 

experimentais. Nas Figuras 4.11 a 4.14 podem ser observadas as pressões de 

bolha calculadas variando os valores  de     ) com  melhor valor de (   ) para 

cada temperatura. 
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Figura 4-10. Esquema das simulações realizadas para estimar o melhor 

conjunto de parâmetros de interação binária do sistema ternário. 

 

 

Tabela 4-8. Desvio relativo das simulações feitas com a equação de PR-RQ1  

e os parâmetros de interação binária para o equilíbrio líquido-vapor do sistema 

n-Hexano (1), Naftaleno(2) e CO2(3), a T=40°C, 60°C, 80°C e 100°C 

 

 
K13 Referência K23 Referência 

[(%) Desvio Relativo Quadrático] 

  40°C 60°C 80°C 100°C 

[1] 

0,08216 
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e
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a
 

(1
9
7
6
) 0,14561 

Barrick et al. 
(1987) 3,78 4,59 4,57 5,48 

[2] 0,18067 
Jan e Tsai 

(1991) 5,89 6,68 6,82 7,84 

[3] 0,10687 
Harris et al. 

(2007) 2,64 2,89 2,60 3,46 

[4] 

0,13190 

L
i 
e
t 

a
l.
 

(1
9
8
1
) 0,14561 

Barrick et al. 
(1987) 20,37 20,47 19,58 18,08 

[5] 0,18067 
Jan e Tsai 

(1991) 23,57 23,90 22,87 21,06 

[6] 0,10687 
Harris et al. 

(2007) 16,99 17,03 16,25 15,59 

[7] 

0,10001 
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e
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(1
9
8
7
) 0,14561 

Barrick et al. 
(1987) 8,95 9,54 9,47 9,44 

[8] 0,18067 
Jan e Tsai 

(1991) 11,61 12,03 12,08 11,85 

[9] 0,10687 
Harris et al. 

(2007) 6,24 6,98 6,82 7,48 
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Figura 4-11. Pressões de bolha para o sistema ternário experimental [C6H14, 

C10H8 e CO2] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 40°C. 

 

 

Figura 4-12. Pressões de bolha para o sistema ternário experimental [C6H14, 

C10H8 e CO2] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 60°C. 
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Figura 4-13. Pressões de bolha para o sistema ternário experimental [C6H14, 

C10H8 e CO2] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 80°C. 

 

 

Figura 4-14. Pressões de bolha para o sistema ternário experimental [C6H14, 

C10H8 e CO2] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 100°C. 
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A melhor conjunto de parâmetros obtido para o sistema ternário [n-Hexano (1), 

Naftaleno (2) e CO2(3)] (             e            ) apresentou 

dificuldade para predizer a pressão de bolha para a composição molar de CO2 

de 0,8 e 100°C (desvio médio relativo 6%), embora consegue representar 

satisfatoriamente a maioria dos pontos experimentais (desvio médio relativo 

menor entre 2,6% e 3,5%). Este comportamento é mantido para todas as 

temperaturas avaliadas. 

 

O envelope de fases   vs   para este sistema é apresentado na Figura 4-15. 

As linhas contínuas correspondem aos cálculos de pressão de bolha do modelo 

PR-Q1 para uma composição fixa de CO2, os marcadores representam os 

dados experimentais. 

 

 

Figura 4-15. Envelope de fases (P–T) para o sistema ternário [C6H14 (1), C10H8 

(2)  e CO2 (3)]. 
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comportamento do sistema quaternário (Figura 4-16). Os resultados da 

simulação com menor desvio referente aos dados experimentais foram obtidos 

com o parâmetro de interação n-Hexano- H2O             ), calculado com 

os dados de RAZZOUK et al. (2010) e o parâmetro de interação CO2-H2O 

(              ) obtido com os dados de ZAWISZA e MALESINSKA (1981). 

Enquanto o parâmetro Naftaleno-H2O (             ) estimado tanto com 

dos dados de KARÁSEK et al. (2006) quanto com os dados de MAY et al. 

(1983) (              ), apresentaram  quase os mesmos resultados, 

desvios relativos menores que 3.33%. 

 

 

a) 

 

 

b) 
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c) 

Figura 4-16. Esquema das simulações realizadas para estimar o melhor 

conjunto de parâmetros de interação binária do sistema quaternário. 

 

Na Tabela 4-9 são apresentados os dados comparativos do desvio relativo das 

pressões calculadas para cada combinação de parâmetros referentes às 

pressões experimentais. As Figuras 4-17-4-20 apresentam as pressões de 

bolha calculadas com os melhores parâmetros     ) em cada temperatura.  

 

Figura 4-17. Pressões de bolha para o sistema quaternário experimental 

[C6H14, C10H8, CO2 e Água] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 40°C. 
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Tabela 4-9. Desvio relativo das simulações com a equação de PR-RQ1 e os parâmetros de interação binária para o equilíbrio líquido-

vapor do sistema n-Hexano (1), Naftaleno(2), CO2(3) e Água (4) a T=40°C, 60°C, 80°C e 100°C 

 

 

 
K14 Referência K24 Referência K34 Referência 

[(%) Desvio Relativo Quadrático] 

40°C 60°C 80°C 100°C 

[1] 

0,3828 

B
a
rr

u
fe

t 
e
t 
a
l.
 (

1
9
9
6
) 

-0,12913 May et al. (1983) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 3,17 3,00 3,04 3,47 

[2] 0,17252 King et al. (1992) 3,60 3,11 3,27 4,23 

[3] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 6,20 6,41 6,64 6,59 

[4] 

-0,11837 Bennett & Canady (1984) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 3,17 3,00 3,04 3,46 

[5] 0,17252 King et al. (1992) 3,61 3,12 3,45 4,25 

[6] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 6,19 6,39 6,72 6,63 

[7] 

-0,10978 Karásek et al.(2006) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 3,17 3,00 3,04 3,46 

[8] 0,17252 King et al. (1992) 3,61 3,12 3,42 4,22 

[9] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 6,18 6,37 6,70 6,58 

[10] 

-0,24141 

M
o
k
ra

o
u
i 
e
t 

a
l.
 (

2
0
0
7
b
) 

-0,12913 May et al. (1983) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 5,50 5,65 6,82 8,68 

[11] 0,17252 King et al. (1992) 6,03 7,68 11,87 15,91 

[12] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 14,86 15,04 14,37 12,84 
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K14 Referência K24 Referência K34 Referência 

[(%) Desvio Relativo Quadrático] 

40°C 60°C 80°C 100°C 

[13] 

-0,11837 Bennett & Canady (1984) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 5,51 5,66 6,78 7,71 

[14] 0,17252 King et al. (1992) 5,93 7,52 11,44 16,06 

[15] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 14,82 15,05 14,44 12,93 

[16] 

-0,10978 Karásek et al.(2006) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 5,51 5,66 6,83 8,44 

[17] 0,17252 King et al. (1992) 5,85 7,40 11,24 15,18 

[18] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 14,79 15,06 14,51 12,98 

[19] 

0,47409 

R
a
z
z
o
u
k
 e

t 
a
l.
 (

2
0
1
0
) 

-0,12913 May et al. (1983) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 3,16 2,91 2,80 3,33 

[20] 0,17252 King et al. (1992) 3,66 3,24 3,48 4,57 

[21] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 5,74 5,68 5,45 5,18 

[22] 

-0,11837 Bennett & Canady (1984) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 3,16 2,90 2,80 3,33 

[23] 0,17252 King et al. (1992) 3,66 3,24 3,48 4,58 

[24] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 5,73 5,66 5,64 5,25 

[25] 

-0,10978 Karásek et al.(2006) 

-0,07211 Zawisza & Malesinska (1981) 3,16 2,90 2,79 3,33 

[26] 0,17252 King et al. (1992) 3,66 3,25 3,63 4,58 

[27] -0,24491 Bamberger et al. (2000) 5,72 5,64 5,63 5,22 

 

Tabela 4-10. Continuação. 
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O melhor conjunto de parâmetros obtido consegue predizer satisfatoriamente a 

pressão de bolha em toda a faixa de concentração de dióxido de carbono avaliada, 

desvios relativos entre 2,9-3.3%. 

 

Observou-se que os resultados obtidos utilizando o parâmetro de interação CO2-

Água (             ) calculado a partir dos dados de ZAWISZA e MALESINSKA 

(1981) não são modificados ao variar os três parâmetros disponíveis para a 

interação Naftaleno-CO2  (                                ). Da mesma forma 

ao variar o parâmetro para o n-Hexano-CO2     ), somente quando foi usado o 

parâmetro (            ) correlacionado com os dados de MOKRAOUI et al. 

(2007b) houve uma variação significativa das pressões. 

 

 

 

Figura 4-18. Pressões de bolha para o sistema quaternário experimental [C6H14, 

C10H8 , CO2 e Água] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 60°C. 
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Figura 4-19. Pressões de bolha para o sistema quaternário experimental [C6H14, 

C10H8, CO2 e Água] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 80°C. 

 

 

Figura 4-20. Pressões de bolha para o sistema quaternário experimental [C6H14, 

C10H8, CO2 e Água] e calculadas com o modelo PR-Q1 a 100°C 
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O envelope de fases   vs   para o sistema quaternário é apresentado na Figura 4-

21. As linhas contínuas correspondem às simulações com o modelo PR-Q1, 

variando o teor de CO2; os marcadores representam os dados experimentais. 

 

 

Figura 4-21. Envelope de fases P – T para o sistema quaternário [C6H14 (1), C10H8 

(2), CO2 (3) e Água (4)].  
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Dados de equilíbrio de fases em altas pressões para misturas sintéticas de 

hidrocarbonetos, foram obtidos através do método sintético visual. Pressões de 

bolha para os sistemas ternário (n-hexano, naftalina, CO2) e quaternário (n-hexano, 

naftalina, CO2, água) foram avaliadas em temperaturas entre 40-100°C, variando a 

composição molar de dióxido de carbono de 10 a 80%. Um modelo termodinâmico 

baseado na equação de estado de Peng-Robinson com regras de mistura quadrática 

com um único parâmetro (PR-Q1) foi usado para descrever o comportamento dos 

sistemas estudados. 

  

O sistema ternário exibiu um equilíbrio líquido-vapor em toda a faixa analisada. A 

visualização da primeira bolha de vapor foi claramente identificável para 

composições baixas de CO2 enquanto que para composições maiores (70-80%) e 

altas temperaturas (80-100°C), tornou-se mais difícil de estabelecer, devido à 

presença de uma turvação no sistema. Além disso, a presença de água no sistema 

quaternário gerou um equilíbrio líquido-líquido-vapor, mesmo na maior pressão 

trabalhada, exibindo uma coloração azulada para altos teores de dióxido de carbono 

(>70%), o que sugere uma possível proximidade ao ponto crítico da mistura nestas 

condições.  

 

A análise dos resultados revelou que a pressão do ponto de bolha aumenta para os 

dois sistemas conforme a temperatura é elevada; esse incremento foi mais 

significativo com o aumento da composição de dióxido de carbono. A adição de 10% 

(m/m) de água em relação aos hidrocarbonetos no sistema quaternário incrementou 

a pressão de bolha para toda a faixa de composições de CO2 e temperaturas; 

contudo, a diferença das pressões entre os dois sistemas foi menor para as misturas 

mais pobres (10%) e mais ricas (80%) de CO2, exibindo um ponto máximo em 30%. 

 

A equação cúbica de estado de Peng-Robinson (PENG e ROBINSON, 1976) com 

regras de mistura quadrática com um único parâmetro foi utilizada para descrever o 
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comportamento termodinâmico das misturas. Dados de equilíbrio de fases 

reportados na literatura para sistemas binários com os componentes avaliados foram 

utilizados para estimar os parâmetros de interação usando o software PE2000 

(PFOHL et al., 2000). Os parâmetros binários estimados foram usados para modelar 

os sistemas multicomponentes avaliados usando o software comercial HYSYS. O 

modelo apresentou maior desvio para as misturas com teor de CO2 acima de 60% 

mas conseguiu predizer a pressão das misturas de hidrocarbonetos com boa 

acurácia (desvio relativo menor que 3,5%) para todas as outras composições. Os 

dois parâmetros que representaram as interações hidrocarbonetos-CO2 para o 

sistema ternário se mostraram igualmente significativos para as predições do 

modelo, enquanto o parâmetro da interação n-Hexano - água foi o mais significativo 

para descrever o comportamento do sistema quaternário; nesse caso, os outros 

parâmetros de interação influenciaram em menor proporção. 

 

A partir dos resultados obtidos e discutidos, algumas sugestões para trabalhos 

futuros na mesma linha de pesquisa são listadas:  

 

 Determinar experimentalmente os dados do equilíbrio de fases dos sistemas 

avaliados usando a metodologia acústica, especialmente em composições de 

CO2 maiores de 70% e acima de 80°C, para verificar as mudanças de fase 

em presença de turvações que podem ser fonte de erro durante a detecção 

visual. 

 

 Avaliar o efeito de maiores composições de água no equilíbrio de fases das 

misturas de hidrocarbonetos. 

 

 Estimar os efeitos da água salina sobre o comportamento termodinâmico dos 

óleos do pré-sal por meio da obtenção de dados de equilíbrio de fases de 

sistemas de hidrocarbonetos, CO2, água e sais inorgânicos. 

 

 Comparar o desempenho do modelo PR-EOS e regra de mistura de dois 

parâmetros e outros modelos termodinâmicos envolvendo outras equações de 



75 
 

estado para descrever o comportamento de misturas de hidrocarbonetos, 

especialmente em composições de concentrações de CO2 acima de 70%. 

 

 Incluir o tratamento estatístico dos dados experimentais. 
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7 Anexo 1 
Cálculo iterativo da pressão de bolha 

 

Na figura A1-1 está descrito o processo iterativo para o cálculo da pressão de bolha  

a partir da temperatura e composição da fase líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1-1. Diagrama de blocos para o cálculo da pressão de bolha. Adaptado de 
SMITH et al. (2000). 
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8 Anexo 2 
Cálculos da fração mássica de hidrocarbonetos  

 

Foram selecionados os crude oil assays de óleos comerciais: Girassol, Mondo, 

Volve IIX, Hungo Blend, comercializado por Statoil e ExxonMobil, devido a seu 

API similar ao reportado por óleos do pré-sal (Tabela A2-1). Posteriormente com 

os valores para o rendimento de corte, teor de parafinas, naftênicos e 

aromáticos, foram calculados valores totais para as frações leves, de acordo com 

as equações (A2.1-A2.2). Em seguida, assumindo que a massa total do óleo que 

se tentou representar corresponde somente à soma dos três compostos 

(parafinas, naftênicos e aromáticos), pode-se calcular a relação mássica entre 

hidrocarbonetos aromáticos e parafínicos com as equações (A2.3-A2.4).  

 

     
         

   
 
          

   
 

 

 

 (A2.2) 

      

 

 

 

 

(A2.2) 

        
  

  

     (A2.3) 

               
                   

 
               

              
 (A2.4) 

   
i Corte de óleo  
j Tipo de Composto. Composto: Parafinas ou Naftenos ou aromáticos.  
   Composto j  total  (massa composto j total / massa total)  

   Compostos totais. (massa da suma dos compostos j total / massa total)
 

 
        Composto j total entre os compostos totais.   

          Rendimento de corte (massa corte/massa total).  
           Teor de Composto j em corte i (massa de composto/massa do Corte).      
 

Tabela A2-1. Dados de Crude Assay dos óleos comerciais com Densidade API 
similar ao óleo de pré-sal. 

 

Crude Summary Report 

Name: GIRASSOL 2009 06 
 

Traded Crude: Girassol 
 

Origin: Angola 
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Assay Date 01 September 2009 
 

°API 29.8 
 

Cut Data 
 

Atmospheric Cuts 
 

Start (°C) IBP C5 65 100 150 200 250 300  350 370 

End (°C) FBP 65 100 150 200 250 300 350  370 FBP 

Yield (% wt) 
 

1.3 2.3 6.4 6.2 8.5 10.0 10.2  3.8 50.7 

Paraffins (% wt) 
 

93.2 41.3 35.6 35.1 
   

 
  

Naphthenes (%wt) 
 

6.8 56.1 48.1 43.6 
   

 
  

Aromatics (% wt) 
 

0.0 2.6 16.3 21.3 
   

 
  

Crude Summary Report 

Name: MONDO 2008 12 
 

Traded Crude: Mondo 
 

Origin: Angola 
 

Assay Date 01 Desember 2008 
 

°API 29.9 
 

Cut Data 
 

Atmospheric Cuts 
 

Start (°C) IBP C5 65 100 150 200 250 300  350 370 

End (°C) FBP 65 100 150 200 250 300 350  370 FBP 

Yield (% wt) 
 

2.3 3.8 7.9 7.4 8.3 8.5 8.3  3.2 49.2 

Paraffins (% wt) 
 

94.7 57.9 43.1 38.9 
   

 
  

Naphthenes (%wt) 
 

5.3 40.2 43.1 44.7 
   

 
  

Aromatics (% wt) 
 

2.3 3.8 7.9 7.4 8.3 8.5 8.3  3.2 49.2 

Crude Summary Report 

Name: HUNGOBLEND2008 
 

Traded Crude: Hungo 
 

Origin: Angola 
 

Assay Date 01 January 2008 
 

°API 28.3 
 

Cut Data 
 

Atmospheric Cuts 
 

Start (°C) IBP C5 65 100 150 200 250 300 350  370 

End (°C) FBP 65 100 150 200 250 300 350 370  FBP 

Yield (% wt) 
 

1.9 3.4 6.7 6.4 7.7 8.2 8.3 3.4  53.3 

Paraffins (% wt) 
 

94.4 57.1 41.6 39.4 
    

 
 

Naphthenes (%wt) 
 

5.6 41.6 46.9 43.3 
    

 
 

Aromatics (% wt) 
 

0.0 1.3 11.5 17.3 
    

 
 

Crude Summary Report 

Name: VOLVE11X  

Traded Crude: VOLVE  

Origin: Northway- Sleipner Øst.  

Assay Date February 2008  

°API 28.8  

Cut Data 
 

Atmospheric Cuts  

Start (°C) IBP C5 60 165 330 480 650 1000  

End (°C) FBP 60 165 330 480 650 1000 1499  

Yield (% wt) 
 

0.96 4.22 12.62 13.07 16.28 34.6 18.24  

Paraffins (% wt) 
 

100 83.54 50.22 42.97 33.18 17.97 
 

 

Naphthenes (%wt) 
 

0 13.7 33.05 36.55 39.19 30.36 
 

 

Aromatics (% wt) 
 

  

16.73 19.33 
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9 Anexo 3 
Cálculos para a preparação das Misturas 

 
 

 

Para a preparação das misturas avaliadas foram considerados os dados de entrada 

descritos na tabela A3-1.  

 

Tabela A3-1. Dados de entrada para os cálculos da preparação das misturas 

I. DADOS DE ENTRADA 

Símbolo Descrição  Unidades Valor 

    
 Densidade do dióxido de carbono  [g/mL] 0,89 

      Densidade do n-hexano [g/mL] 0,66 

      Densidade do naftaleno [g/mL] 1,14 

      Densidade da água  [g/mL] 1,00 

    
 Fração molar de CO2 adimensional [0,1-0,7] 

     
 Massa molecular de CO2 [g/mol] 44,00 

     
 Massa molecular do n-hexano [g/mol] 86,18 

     
 Massa molecular do naftaleno [g/mol] 128,17 

     
 Massa molecular da água [g/mol] 18,00 

        Volume total da célula de equilíbrio [mL] 12,00 

         
  Proporção mássica de hidrocarbonetos [g/g] 0,2385 

         Proporção mássica hidrocarbonetos-água -- 0,10 

II. VARIÁVEIS INCOGNITAS  

    
  Massa do n-hexano [g]  

    
 Massa do naftaleno [g]  

     Massa da água [g]  

    
 Massa de CO2 [g]  

    
  Fração molar do n-hexano adimensional  

    
 Fração molar do naftaleno adimensional  

    
 Fração molar da água adimensional  

 
 

Com as informações anteriores, é possível calcular a massa das substâncias a 

serem inseridas na célula de equilíbrio, de acordo com as relações da somatória das 

frações molares, as proporções mássicas entre hidrocarbonetos e hidrocarbonetos - 

água,  a definição da fração molar de CO2  e a relação do volume da célula em 

função dos componentes da mistura (Equações A3.1-A3.5). 
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(A3.3) 
 

    
          

       (A3.2) 

                  
     

  (A3.3) 

    
 

    

      
     

 (A3.4) 

         
  

 
 

 

 

 (A3.5) 

 
 
Assim, a massa de n-hexano a inserir na célula está de acordo com a equação 

(A3.6) e com este valor é calculada a quantidade de naftaleno, água e dióxido de 

carbono usando as equações (A3.2-A3.4).  

 

    
 

            

         
 
 (A3.6.a) 

  
         

 

     

 
 

     

 
                    

  

     
 (A3.6.b) 

   
 

     

 
 

    

     (A3.6.c) 

   
 

     
 

 

     
 

                    
  

     
  (A3.6.d) 

 

 

A massa de hidrocarboneto realmente introduzida na célula é a diferença entre a 

pesagem da massa junto com o Becker e o funil antes e depois da injeção na célula 

de equilíbrio, este valor é utilizado para recalcular a quantidade do seguinte 

componente a ser adicionado á célula para atingir à composição global estabelecida. 
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10 Anexo 4 
Resultados das avaliações experimentais 

 

As tabelas A4-1 a A4-8 apresentam todos os dados obtidos durante as corridas 

experimentais com os respectivos desvios padrão. 

 

Tabela A4-1. Pressão do ponto de bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 
(C10H8) e CO2 a T=40°C. 

Fração molar Pressão do ponto de bolha 
Média 

Desvio 
padrão C6H14 C10H8 CO2 [bar] 

0,7756 0,1225 0,1019 8,3 - 8,4 8,4 0,1 

0,6893 0,1102 0,2005 17,3 17,7 17,8 17,6 0,3 

0,6004 0,0983 0,3013 25,7 26,4 25,9 26,0 0,4 

0,5161 0,0839 0,4000 35,9 33,7 35,6 35,1 1,2 

0,4320 0,0686 0,4994 43,3 45,4 43,2 44,0 1,2 

0,3448 0,0553 0,6000 50,0 50,1 51,5 50,5 0,8 

0,2584 0,0416 0,7000 57,5 57,8 57,5 57,6 0,2 

0,1721 0,0279 0,8000 64,4 64,4 64,8 64,5 0,2 

 

 

Tabela A4-2. Pressão do Ponto de Bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 

(C10H8) e CO2 a T=60°C. 

 
 

 

 

 

Fração molar Pressão do ponto de bolha 
Média 

Desvio 
padrão C6H14 C10H8 CO2 [bar] 

0,7756 0,1225 0,1019 10,7 10,0 10,8 10,5 0,4 

0,6893 0,1102 0,2005 22,1 22,4 22,2 22,2 0,2 

0,6004 0,0983 0,3013 32,5 33,2 32,9 32,9 0,4 

0,5161 0,0839 0,4000 45,9 43,1 45,5 44,8 1,5 

0,4320 0,0686 0,4994 55,8 57,9 55,7 56,5 1,2 

0,3448 0,0553 0,6000 65,7 65,7 67,8 66,4 1,2 

0,2584 0,0416 0,7000 77,0 77,8 77,1 77,3 0,4 

0,1721 0,0279 0,8000 88,1 87,3 88,4 87,9 0,6 
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Tabela A4-3. Pressão do ponto de bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 

(C10H8) e CO2 a T=80°C. 

Fração molar Pressão do ponto de bolha 
Média 

Desvio 
padrão CO2 C10H8 CO2 [bar] 

0,7756 0,1225 0,1019 13,2 12,9 13,4 13,2 0,3 

0,6893 0,1102 0,2005 26,9 27,0 26,8 26,9 0,1 

0,6004 0,0983 0,3013 39,4 40,3 40,0 39,9 0,5 

0,5161 0,0839 0,4000 55,9 52,4 55,2 54,5 1,9 

0,4320 0,0686 0,4994 68,5 70,7 68,6 69,3 1,2 

0,3448 0,0553 0,6000 81,7 81,5 84,5 82,6 1,7 

0,2584 0,0416 0,7000 96,8 97,6 97,6 97,3 0,5 

0,1721 0,0279 0,8000 114,5 114,3 114,7 114,5 0,2 

 

 

Tabela A4-4. . Pressão do ponto de bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 
(C10H8) e  CO2 a T=100°C. 

Fração molar Pressão do ponto de bolha 
Média 

Desvio 
padrão CO2 C10H8 CO2 [bar] 

0,7756 0,1225 0,1019 16,0 15,5 16,3 15,9 0,4 

0,6893 0,1102 0,2005 31,8 31,7 31,8 31,8 0,1 

0,6004 0,0983 0,3013 46,2 47,2 46,9 46,8 0,5 

0,5161 0,0839 0,4000 65,9 61,8 64,9 64,2 2,1 

0,4320 0,0686 0,4994 80,6 83,0 81,1 81,6 1,3 

0,3448 0,0553 0,6000 96,7 96,4 100,1 97,7 2,1 

0,2584 0,0416 0,7000 116,7 116,4 118,9 117,3 1,4 

0,1721 0,0279 0,8000 130,9 129,9 130,6 130,5 0,5 

 

 

Tabela A4-5. Pressão do ponto de bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 
(C10H8), CO2 e água a T=40°C. 

 

Fração molar Pressão do ponto de bolha 
Média 

Desvio 
padrão H2O CO2 C10H8 CO2 [bar] 

0,3051 0,5112 0,0818 0,1019 12,3 11,7 11,1 11,7 0,6 

0,2682 0,4527 0,0721 0,2070 24,5 23,4 23,5 23,8 0,6 

0,2367 0,3989 0,0640 0,3005 36,1 34,7 36,9 35,9 1,1 

0,2010 0,3445 0,0545 0,4000 42,5 44,1 42,9 43,2 0,8 

0,1695 0,2847 0,0456 0,5002 50,2 50,2 50,7 50,4 0,3 

0,1365 0,2272 0,0363 0,6000 57,3 57,2 57,2 57,2 0,1 

0,1017 0,1706 0,0277 0,7000 62,4 62,7 62,7 62,6 0,2 

0,0678 0,1138 0,0183 0,8001 68,1 67,8 68,1 68,0 0,2 
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Tabela A4-6. Pressão do Ponto de Bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 

(C10H8), CO2 e água a T=60°C. 

Fração molar Fração molar 

Fração molar 

Desvio 
Padrão H2O H2O H2O CO2 [bar] 

0,3051 0,5112 0,0818 0,1019 15,6 15,0 14,4 15,0 0,6 

0,2682 0,4527 0,0721 0,2070 31,0 29,9 29,8 30,2 0,7 

0,2367 0,3989 0,0640 0,3005 45,4 44,3 46,4 45,4 1,1 

0,2010 0,3445 0,0545 0,4000 55,3 57,0 55,7 56,0 0,9 

0,1695 0,2847 0,0456 0,5002 66,3 66,3 66,7 66,4 0,2 

0,1365 0,2272 0,0363 0,6000 76,7 76,7 76,8 76,7 0,1 

0,1017 0,1706 0,0277 0,7000 84,6 85,9 85,6 85,4 0,7 

0,0678 0,1138 0,0183 0,8001 94,7 93,0 94,5 94,1 0,9 

 

 
Tabela A4-7. Pressão do Ponto de Bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 

(C10H8), CO2 e água a T=80°C. 

Fração Molar Pressão do Ponto de Bolha 
Média 

Desvio 
Padrão H2O C6H14 C10H8 CO2 [bar] 

0,3051 0,5112 0,0818 0,1019 19,2 18,8 17,9 18,6 0,7 

0,2682 0,4527 0,0721 0,2070 37,9 36,5 36,5 37,0 0,8 

0,2367 0,3989 0,0640 0,3005 55,4 54,2 56,1 55,2 1,0 

0,2010 0,3445 0,0545 0,4000 67,9 70,1 68,8 68,9 1,1 

0,1695 0,2847 0,0456 0,5002 82,5 82,5 82,9 82,6 0,2 

0,1365 0,2272 0,0363 0,6000 97,3 96,7 97,1 97,0 0,3 

0,1017 0,1706 0,0277 0,7000 107,3 108,6 109,8 108,6 1,3 

0,0678 0,1138 0,0183 0,8001 116,6 116,1 116,6 116,4 0,3 

 

Tabela A4-8. Pressão do Ponto de Bolha do sistema n-Hexano (C6H14), Naftaleno 

(C10H8), CO2 e água a T=100°C. 
 

Fração Molar Pressão do Ponto de Bolha 
Média 

Desvio 
Padrão H2O C6H14 C10H8 CO2 [bar] 

0,3051 0,5112 0,0818 0,1019 23,3 22,3 21,9 22,5 0,7 

0,2682 0,4527 0,0721 0,2070 44,8 43,4 43,2 43,8 0,9 

0,2367 0,3989 0,0640 0,3005 64,9 63,7 65,6 64,7 1,0 

0,2010 0,3445 0,0545 0,4000 80,3 82,6 81,4 81,4 1,2 

0,1695 0,2847 0,0456 0,5002 98,9 98,5 98,4 98,6 0,3 

0,1365 0,2272 0,0363 0,6000 116,3 115,8 115,9 116,0 0,3 

0,1017 0,1706 0,0277 0,7000 126,7 126,6 127,5 126,9 0,5 

0,0678 0,1138 0,0183 0,8001 133,2 132,3 133,6 133,0 0,7 
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11 Anexo 5 
Resultados experimentais utilizados da estimação dos 

parâmetros de interação binária 

 

As tabelas A5-1 a –A5-5. apresentam todos os dados experimentais da literatura que 

foram utilizados para estimar os parâmetros de interação binária com o software 

PE2000 (PFOHL et al.,2000). 

 

Tabela A5-1.Dados experimentais para o sistema CO2-H2O 
 

BAMBERGER et al. (2000) 

Temperatura 60,05°C 

    -0,23045 

Desvio relativo quadrático(%) 13,08 

P, Bar X CO2 Y CO2 

4,05 0,0096 0,9934 

5,06 0,0121 0,9945 

6,06 0,0138 0,9945 

7,08 0,0157 0,9949 

8,08 0,0166 0,9950 

9,09 0,0179 0,9953 

10,09 0,0186 0,9951 

11,1 0,0195 0,9947 

12,1 0,0201 0,9942 

14,11 0,0208 0,9922 

Temperatura 79,95°C 

    -0,25937 

Desvio relativo quadrático(%) 11,04 

P, Bar X CO2 Y CO2 

4,05 0,008 0,9857 

5,06 0,0114 0,9891 

6,06 0,0128 0,9896 

7,08 0,014 0,9903 

8,08 0,0151 0,9908 

9,09 0,016 0,9907 

10,09 0,0172 0,9910 

11,1 0,0176 0,9904 

12,1 0,0184 0,9900 

Zawisza & Malesinska (1981) 

Temperatura 75°C 

    -0,07211 
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Desvio relativo quadrático(%) 2,18 

P, Bar Xágua 

2,37 0,9995 

21,00 0,9954 

35,91 0,9924 

King et al. (1992) 

Temperatura 40°C 

    0,17252 

Desvio relativo quadrático(%) 31,62 

P, Bar Xágua 

101,3 0,00428 

111,5 0,00440 

126,7 0,00467 

152 0,00507 

177,3 0,00543 

202,7 0,00580 

 

 

 

Tabela A5-2. Dados experimentais para o sistema naftaleno-CO2 
 

Barrick et al. (1987) 

Temperatura 99,9°C 

    0,14071 

Desvio relativo quadrático(%) 28,22 

P, Bar X CO2 

13,85 0,047 

31,96 0,107 

39,78 0,133 

48,52 0,162 

60,91 0,202 

75,86 0,248 

104,51 0,336 

Jan & Tsai (1991) 

Temperatura 100°C 

    0,16273 

Desvio relativo quadrático(%) 33,83 

P, Bar X CO2 Y CO2 

10 0,0331 0,9921 

20 0,0661 0,9934 

30 0,0989 0,9938 

40 0,1315 0,994 

50 0,1639 0,9941 
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Harris et al. (2007) 

Temperatura 98,3°C 

    0,10099 

Desvio relativo quadrático(%) 22,53 

P, atm X CO2 

0 0 

1 0,003 

9,8 0,032 

32,9 0,106 

41,2 0,133 

59,0 0,191 

80,1 0,261 

99,8 0,325 

120,1 0,393 

139,9 0,458 

158,7 0,521 

176,1 0,58 

194,1 0,644 

 

 

Tabela A5-3. Dados experimentais para o sistema n-hexano-CO2 

Ohgaki & Katayama (1976) 

Temperatura 40°C 

    0,08216 

Desvio relativo quadrático(%) 9,52 

P, atm X CO2 Y CO2 

6,24 0,0653 0,9253 

11,61 0,1281 0,9523 

20,45 0,2439 0,9681 

29,53 0,3651 0,9740 

39,15 0,4856 0,9792 

45,81 0,5671 0,9821 

53,73 0,7056 0,9841 

60,63 0,8022 0,9872 

66,49 0,8587 0,9875 

75,57 0,9240 0,9875 

(LI et al., 1981) 

Temperatura 40°C 

    0,12826 

Desvio relativo quadrático(%) 9,23 

P, Bar X CO2 Y CO2 
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7,91 0,08 0,949 

16,8 0,17 0,972 

24,78 0,252 0,977 

33,6 0,356 0,982 

42,0 0,45 0,982 

51,31 0,574 0,984 

59,08 0,687 0,985 

68,11 0,829 0,984 

72,73 0,882 0,982 

75,95 0,915 0,981 

   Temperatura 80°C 

    0,13554 

Desvio relativo quadrático(%) 3,97 

P, Bar X CO2 Y CO2 

8,75 0,052 0,815 

16,59 0,11 0,894 

24,85 0,167 0,923 

31,08 0,207 0,934 

41,51 0,287 0,943 

50,33 0,353 0,948 

59,78 0,422 0,947 

68,11 0,486 0,947 

75,88 0,541 0,949 

84,21 0,599 0,945 

92,89 0,683 0,93 

102,06 0,752 0,91 

106,26 0,805 0,906 

108,22 0,821 0,886 

(LI et al., 1981) 

Temperatura 40°C 

    0,10791 

 Desvio relativo quadrático(%) 12,70 

P, Bar X CO2 Y CO2 

20,84 0,2168 0,956 

30,4 0,3322 0,966 

40,52 0,4446 0,9748 

50,66 0,5809 0,9753 

60,29 0,718 0,9753 

69,11 0,8457 0,9764 

72,89 0,8928 0,9773 

75,94 0,9252 0,9777 

77,5 0,9424 0,9768 

78,66 0,952 0,9756 

Temperatura 50°C 
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    0,09211 

Desvio relativo quadrático(%) 7,43 

P, Bar X CO2 Y CO2 

18,64 0,1745 0,9524 

30,52 0,2888 0,9624 

40,88 0,3997 0,965 

54,33 0,5768 0,9823 

60,55 0,6594 0,9787 

71,33 0,7841 0,9765 

76,2 0,8435 0,9766 

80,63 0,8883 0,9769 

84,94 0,9189 0,9738 

 

 

Tabela A5-4 Dados experimentais para o sistema naftaleno-H2O. 

May et al. (1983) 

    -0,12913 

Desvio relativo quadrático(%) 0,01 

Temperatura, °C XNAF 

27 47,99 x 10
-7 

Bennett & Canady (1984) 

    -0,12021 

Desvio relativo quadrático(%) 0,01 

Temperatura, °C XNAF 

39,3 77,02 x 10
-7

 

    -0,11654 

Desvio relativo quadrático(%) 0,01 

Temperatura, °C XNAF 

44,9 96,84 x 10
-7

 

Karásek et al. (2006) 

    -0,11258 

Desvio relativo quadrático(%) 0,01 

P, Bar T,°C XNAF 

50 50,05 1,14 x 10
-7
 

    -0,11012 

Desvio relativo quadrático(%) 0,00 

P, Bar T,°C XNAF 

51 60,05 2,07 x 10
-5
 

    -0,10665 

Desvio relativo quadrático(%) 0,00 

P, Bar T,°C XNAF 

50 70,05 3,48 x 10
-5
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Tabela A5-5. Dados experimentais para o sistema n-hexano-H2O  

 

Barrufet et al. (1996) 

    0,38280 

Desvio relativo quadrático(%) 0,000 

P, Bar T,°C Xhex Yhex 

3,43 99,96 0,9866 0,6672 

Mokraoui et al. (2007) 

    -0,27080 

Desvio relativo quadrático(%) 0,03 

P, Bar T, °C Xhex (Aquosa) 

5,028 40 2,33 x 10
-6
 

    -0,24070 

Desvio relativo quadrático(%) 0,05 

P, Bar T, °C Xhex (Aquosa) 

5,012 60 3,08 x 10
-6
 

    -0,21273 

Desvio relativo quadrático(%) 0,09 

P, Bar T, °C Xhex (Aquosa) 

5,028 80 4,58 x 10
-6
 

Razzouk et al.( 2010) 

    0,47409 

Desvio relativo quadrático(%) 0,00 

T,°C Xhex (HC) Xhex (Aquosa) 

50 0,9986 3,15 x 10
-5
 

 

 

 

 

 

 

 


