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Resumo: Dentro do universo da indústria petrolífera, a formação de hidratos se apresenta 

como um dos grandes empecilhos atrelados a poços produtores de gás. Uma das técnicas 

utilizadas para evitar a formação de hidratos, é a utilização de compostos inibidores, 

destacando-se entre esses o monoetilenoglicol (MEG), sendo este injetado na cabeça dos 

poços produtores. No entanto, ao retornar à superfície a corrente de MEG carreia tanto 

sedimentos como água, advindos das formações dos poços. Dessa forma, a regeneração do 

MEG se faz necessária para a rentabilidade do processo. A regeneração do MEG envolve 

etapas de pré-tratamento, remoção de sais e remoção de água. A fim de otimizar as condições 

operacionais, este trabalho se propôs a determinar a solubilidade especificamente do sal 

cloreto de cálcio em misturas de água e MEG, às temperaturas de 25 e 50°C. A metodologia 

proposta foi a analítica e teve por intuito obter dados de solubilidade por meio de aferição de 

grandezas indiretas, sendo elas, densidade e condutividade. Sendo assim, as análises 

desenvolvidas nesse trabalho foram, principalmente, densimetria, condutimetria, e, além 

delas, termogravimetria e titulação volumétrica de Karl Fischer, utilizadas para a 

determinação do teor de água apresentado pelos reagentes. Através das curvas elaboradas de 

densidade e condutividade versus concentração de cloreto de cálcio, percebeu-se um 

comportamento monotônico da grandeza densidade em relação à concentração de sal, 

enquanto a condutividade apresentou comportamento não-monotônico. Nos experimentos de 

solubilidade foram coletadas amostras que permitiram determinar a concentração a partir dos 

dados de densidade, grandeza mais adequada para este fim. Foram obtidas isotermas a 25 e 

50°C de solubilidade versus concentração de MEG na mistura de solventes. A análise das 

isotermas permite observar que o efeito salting-out, provocado pela presença do MEG no 

solvente, é pouco significativo até a concentração média de 33% mássico de MEG livre de 

sal. No entanto, após esta zona de concentração é perceptível uma significativa alteração na 

inclinação de ambas as isotermas, e a diminuição da solubilidade passa a ser mais acentuada. 

Em relação ao aumento de temperatura, a solubilidade do cloreto de cálcio apresenta efeito 

positivo. A equação de Setchenov e o modelo UNIQUAC+DH, juntamente com os dados 

termoquímicos, foram aplicados para descrever os dados experimentais. Na abordagem com 

UNIQUAC+DH não foi considerada a alteração na fase sólida formada com a concentração 

de MEG através dos dados termoquímicos. Por outro lado, semelhantemente a Setchenov, 

foram estimados dois conjuntos de parâmetros para cada isoterma, considerado cada fase 

sólida distinta. A descrição dos dados pela modelo UNIQUAC+DH resultou próxima da 

incerteza experimental, i.e., em média para a solubilidade do cloreto de cálcio 2,00 %. 
 

Palavras-chave: Cloreto de cálcio, solubilidade, MEG, densidade, condutividade, modelagem 

termodinâmica. 



   

 
 

 

 



   

 
 

SILVA, Iêda Letícia Mendes – Calcium chloride solubility in aqueous mixtures of ethylene 

glycol by the analytical method via density. Thesis, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química - PPGEQ, Departamento de Engenharia Química, Concentration Area: 

Chemical Engineering. Line of research: Thermodynamics and Separation Process, Natal – 

RN, Brazil. 

 

Supervisor: Prof. Dr. Osvaldo Chiavone Filho 

 

Abstract: In the oil and gas industry, hydrates formation is one of the issues related to the 

natural gas production. One of the most employed techniques to avoid hydrates formation is 

the injection of inhibitors compounds, like the monoethylene glycol (MEG) into the well. 

However, MEG stream returns to the surface impregnated with water and many salts coming 

from the rock sediments. Then, MEG must be regenerated to assure process environmental 

and economic viability. In order to optimize the operationals conditions of the reclamation 

process, this work aimed to determine the solubility of the calcium chloride in aqueous 

mixtures of MEG, in the temperatures of 25 and 50°C. The proposed methodology is 

analytical and applies indirect properties, density and conductivity, to determine solubility 

data. Therefore, the main data were obtained from densimetry, conductimetry, and beyond 

them, thermogravimetry and Karl Fischer titration to verify purity and moisture content. 

Observing the developed curves of density and conductivity versus calcium chloride 

concentration, it was detected the monotone and linear behavior for the density as function of 

the salt concentration. However, for the conductivity, it was observed a no-monotone and 

non-linear behavior. Thus, in order to determine solubility data, samples were evaluated with 

the aid of concentration versus density calibration data. The developed isotherms illustrate the 

calcium chloride solubility versus MEG concentration behavior. The isotherms have 

demonstrated the slight relevance of the salting-out effect, caused by the MEG presence in the 

solvent, until an average concentration of 33% MEG (salt-free). From that point, there are 

changes in the inclination of both isotherms and the solubility decreases more pronouncedly. 

In terms of the temperature increase, the calcium chloride solubility showed a positive effect. 

Setchenov equation and UNIQUAC+DH model were applied to describe the experimental 

data. In the UNIQUAC approach, it was not considered the change in the solid phase 

expressed by the corresponding thermochemical data due to MEG concentration. In the other 

hand, similarly to Setchenov correlation, two set of parameters were estimated for each 

isotherm, considering each solid phase formed. The description provided by the 

UNIQUAC+DH resulted closed to the experimental uncertainty, i.e., in average 2,00 % for 

the calcium chloride solubility. 

 

Keywords: calcium chloride, solubility, MEG, density, conductivity, thermodynamic 

modeling. 



   

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, pelo apoio e incentivo ao caminho do conhecimento. 

Em especial a Francisca Josefa Lopes, pela atenção e carinho durante os desafios diários.  

Aos meus amigos e às minhas amigas, pelo suporte científico e emocional. 

Ao Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), pelo investimento no projeto sobre 

regeneração de MEG na UFRN. 

Ao Departamento de Engenharia de Petróleo (DPET), pelo compartilhamento de sua 

infraestrutura.  

À equipe do Laboratório de Fotoquímica e Equilíbrio de Fases (FOTEQ), pelo auxílio e 

comprometimento. 

A todo o grupo do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG), pela 

disponibilidade. 

Ao professor Osvaldo Chiavone, pela orientação e entusiasmo no desenvolvimento deste 

projeto. 

Às alunas Leysa, Leila e Naíra, pela solicitude e empenho durante a prática experimental. 

A todos aqueles e aquelas que me incentivaram, apoiaram e por mim torceram. 

 

 

 



   

 
 

 

SUMÁRIO 

1    INTRODUÇÃO ....................................................................................................... - 1 - 

1.1. Objetivos ................................................................................................................... 13 

2    CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................................................... 15 

2.1. Hidratos de Gás ......................................................................................................... 16 

2.2. Estrutura dos hidratos ................................................................................................ 16 

2.3. Técnicas de prevenção de formação de hidratos ......................................................... 18 

2.4. Regeneração de monoetileno glicol ........................................................................... 19 

3    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 24 

3.1 Equilíbrio de fases ..................................................................................................... 24 

3.1.1   Potencial químico ...................................................................................................... 24 

3.1.2   Fugacidade ................................................................................................................ 26 

3.1.3   Coeficiente de Atividade ........................................................................................... 27 

3.2 Termodinâmica de Soluções Eletrolíticas .................................................................. 28 

3.2.1   Molalidade média Iônica e Coeficiente de atividade médio Iônico ............................. 29 

3.2.2   Modelo de Debye – Hückel ....................................................................................... 31 

3.3 Equacionamento Termodinâmico da Solubilidade de Sais em Mistura de Solventes .. 32 

3.3.1   Escalas de Concentração ........................................................................................... 33 

3.3.2   Definições preliminares ............................................................................................. 34 

3.3.3   Modelo Ideal ............................................................................................................. 35 

3.3.4   Equação de Setchenov ............................................................................................... 36 

3.3.5   Modelos de coeficiente de atividade .......................................................................... 36 

3.4 Dados experimentais da literatura .............................................................................. 40 

4    METODOLOGIA ...................................................................................................... 42 

4.1 Materiais ................................................................................................................... 42 

4.2 Metodologia experimental ......................................................................................... 43 

4.2.1   Curvas de Calibração ................................................................................................. 43 

4.2.2   Experimento de Saturação ......................................................................................... 44 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................... 48 

5.1. Teor de umidade dos reagentes .................................................................................. 48 

5.1.1   Análises termogravimétricas ...................................................................................... 48 

5.1.2.  Titulação Karl Fischer ............................................................................................... 49 

5.2. Correção da concentração do solvente ....................................................................... 49 

5.3. Condutividade ........................................................................................................... 52 

5.3.1.  Método sintético ........................................................................................................ 56 

5.4. Densidade ................................................................................................................. 57 

5.5. Solubilidade .............................................................................................................. 59 

5.6. Modelagem ............................................................................................................... 64 

5.6.1.  Modelo ideal ............................................................................................................. 64 

5.6.2.  Setchenov .................................................................................................................. 65 

5.6.3.  UNIQUAC – Debye - Hückel .................................................................................... 68 

6 CONCLUSÃO .............................................................................................................. 77 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 79 

APÊNDICE A – CURVAS DE CALIBRAÇÃO .................................................................. 86 

APÊNDICE B – CONCENTRAÇÕES DE CLORETO DE CÁLCIO .................................. 90 

APÊNDICE C – ARQUIVOS DE ENTRADA DO PARASOLY ......................................... 91 

C.1 Arquivo de entrada da região rica em água, para a isoterma de 25° C............................. 91 

C.2 Arquivo de entrada da região rica em água, para a isoterma de 50° C............................. 93 

C.3 Arquivo de entrada da região rica em MEG, para a isoterma de 25° C. .......................... 95 

C.4 Arquivo de entrada da região rica em MEG, para a isoterma de 50° C. .......................... 96 

APÊNDICE D – ARQUIVOS DE SAÍDA DO PARASOLY ............................................... 97 

D.1 Arquivo gerado para a região rica em água da isoterma de 25° C. .................................. 97 

D.2 Arquivo gerado para a região rica em água da isoterma de 50° C. ................................ 102 

D.3 Arquivo gerado para a região rica em MEG da isoterma de 25° C. .............................. 105 

D.4 Arquivo gerado para a região rica em MEG da isoterma de 50° C. .............................. 107 

 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Hidratos em tubulação do Campo de Namorado, Bacia de Campos, RJ. .............. 16 

Figura 2 – Estruturas cristalinas dos hidratos ........................................................................ 17 

Figura 3 – Representação do processo PureMEGTM, de regeneração de MEG. ................... 19 

Figura 4 – Representação das fases existentes num sistema eletrolítico com mistura de 

solventes .............................................................................................................................. 26 

Figura 5 – Representação de aparato experimental: (1) Células encamisadas de vidro 

borossilicato; (2) Agitadores magnéticos; (3) Banho termostático e bomba de recirculação; . 42 

Figura 6 – Fluxograma da elaboração das curvas de calibração. ........................................... 44 

Figura 7 – Fluxograma das etapas do procedimento experimental para determinação da 

solubilidade do cloreto de cálcio em mistura de solventes. ................................................... 45 

Figura 8 – Análise termogravimétrica do reagente CaCl2.2H2O ............................................ 48 

Figura 9 – Relação entre a porcentagem mássica de MEG livre de sal e a porcentagem 

mássica de cloreto de cálcio anidro. ..................................................................................... 50 

Figura 10 – Diluição das amostras de solução saturada. ........................................................ 51 

Figura 11 – Condutividades de soluções de cloreto de cálcio em água, sob diversas 

temperaturas. ....................................................................................................................... 52 

Figura 12 – Condutividade de soluções de cloreto de cálcio em misturas de água e MEG, à 

temperatura de 25°C. ........................................................................................................... 55 

Figura 13 – Condutividades de soluções salinas de 15,12, 22,65 e 30,18 (100 wCaCl2) em 

diversas misturas de solventes, a 25°C. ................................................................................ 56 

Figura 14 – Condutividade, a 25°C, em função de volume de água adicionado. .................... 57 

Figura 15 – Densidade de soluções de cloreto de cálcio em água, a 25°C. ............................ 58 

Figura 16 – Densidades, a 25°C, de soluções salinas de 15,12, 22,65 e 30,18 (100wCaCl2), em 

função da concentração de MEG livre de sal; w = fração mássica. ....................................... 59 

Figura 17 – Curva de solubilidade do cloreto de cálcio em água ........................................... 61 

Figura 18 – Isotermas de solubilidade (25 e 50°C) de cloreto de cálcio em misturas de água e 

MEG, em porcentagem mássica. .......................................................................................... 63 

Figura 19 – Isoterma de solubilidade (25 e 50°C) de cloreto de cálcio em misturas de água e 

MEG, em base molar ionizada. ............................................................................................ 64 

Figura 20 – Equação de Setchenov aplicado aos dados de solubilidade de cloreto de cálcio em 

misturas aquosas de MEG, às temperaturas de 25° C e 50° C. .............................................. 65 



Figura 21 – Equação de Setchenov aplicada aos dados de solubilidade de cloreto de cálcio em 

misturas aquosas de MEG, a 25° C, segmentados em duas faixas de concentração de MEG no 

solvente. .............................................................................................................................. 66 

Figura 22 – Equação de Setchenov aplicada aos dados de solubilidade de cloreto de cálcio em 

misturas aquosas de MEG, a 50° C, segmentados em duas faixas de concentração de MEG no 

solvente. .............................................................................................................................. 67 

Figura 23 – Solubilidade de cloreto de cálcio em água calculada versus solubilidade 

experimental; dados relativos à região rica em água para as isotermas de 25 e 50° C. ........... 71 

Figura 24 – Solubilidade de cloreto de cálcio em água calculada versus solubilidade 

experimental; dados relativos à região rica em MEG, para as isotermas de 25 e 50° C.......... 73 

Figura 25 – Isotermas (25 e 50° C) de solubilidade experimentais e calculadas. ................... 74 

 

  



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Parâmetros da água de formação do reservatório de Mexilhão ............................ 21 

Tabela 2 – Erros  relativos   das   medidas   experimentais   em   relação aos  dados  de   

Muniz (2003). ...................................................................................................................... 53 

Tabela 3 – Solubilidade de cloreto de cálcio em água, a 25°C, para diferentes tempos de 

agitação. .............................................................................................................................. 60 

Tabela 4 – Valores da literatura e experimentais para as solubilidades de cloreto de cálcio em 

água, em diversas temperaturas. ........................................................................................... 60 

Tabela 5 – Solubilidade de cloreto de cálcio em misturas de água e MEG, a 25 e 50°C. ....... 62 

Tabela 6 – Solubilidade de cloreto de cálcio em misturas de água e MEG, a 25 e 50°C, em 

base molar ionizada.............................................................................................................. 63 

Tabela 7 – Parâmetros das equações de Setchenov para a isoterma de solubilidade de 25° C.67 

Tabela 8 – Parâmetros das equações de Setchenov para a isoterma de solubilidade de 50° C.68 

Tabela 9 – Propriedades Termoquímicas do cloreto de cálcio ............................................... 68 

Tabela 10 – Parâmetros se superfícies e volume para as espécies envolvidas ........................ 69 

Tabela 11 – Dados de solubilidade de cloreto de cálcio, da região rica em água, em diversas 

temperaturas. ....................................................................................................................... 70 

Tabela 12 – Parâmetros aij, para a região rica em água. ......................................................... 71 

Tabela 13 – Dados de solubilidade utilizados para a estimativa de parâmetros da zona rica em 

MEG. ................................................................................................................................... 72 

Tabela 14 – Parâmetros aij, para a região rica em MEG. ........................................................ 73 

Tabela 15 – Pontos estimados pelo modelo UNIQUAC + DH. ............................................. 75 

Tabela 16 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em água, a 25°C. .. 86 

Tabela 17 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 10,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 86 

Tabela 18 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 20,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 86 

Tabela 19 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 30,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 87 



Tabela 20 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 39,98 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 87 

Tabela 21– Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente composto 

por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 50,01 em porcentagem mássica de MEG 

livre de sal, a 25°C. .............................................................................................................. 87 

Tabela 22 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 60,01 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 88 

Tabela 23 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 70,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 88 

Tabela 24 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 79,97 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 88 

Tabela 25 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 89,94 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 89 

Tabela 26 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 

composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 99,95 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. ................................................................................................ 89 

Tabela 27 – Desvios  das  concentrações  médias  de  cloreto  de  cálcio,  exibidas  nas  

Figuras 13 e 16. ................................................................................................................... 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 



Capítulo 1.   INTRODUÇÃO 13 

 
 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A exploração de petróleo, sem dúvida, impulsiona o desenvolvimento de tecnologias 

de diversas áreas do conhecimento. Grandes avanços têm sido alcançados em virtude da 

exigência atual de produção petrolífera em campos que apresentam condições extremas de 

temperatura e pressão. Tem-se como exemplo de condições extremas, atualmente, a 

perfuração de poços da camada pré-sal. Em tais poços o processo de produção possui diversas 

particularidades devido às condições termodinâmicas e químicas de operação, sendo uma 

delas a formação de hidratos. 

A formação de hidratos é um fenômeno que dificulta as operações inerentes à cadeia 

de produção petrolífera, implicando em elevação tanto de custos como de riscos. Dentro deste 

cenário, a injeção de inibidores na cabeça dos poços cujas condições termodinâmicas são 

favoráveis à formação de hidratos se apresenta como uma solução viável e necessária. 

 O processo posterior de recuperação de tais inibidores engloba diversas espécies tais 

como hidrocarbonetos leves e pesados, sais, água, além do próprio inibidor. Sendo o 

monoetileno glicol (MEG) um dos inibidores amplamente utilizados, fica evidente a 

necessidade de dados de solubilidade dos sais presentes no sistema descrito, em misturas de 

água e MEG. 

Análises químicas da água de produção de reservatórios de interesse revelam a 

presença de diversos sais no sistema em estudo. Dentre esses sais, destaca-se o cloreto de 

sódio, cloreto de potássio e o cloreto de cálcio. A literatura contempla dados consistentes de 

solubilidade dos cloretos de sódio e potássio em misturas aquosas de MEG, como bem 

explanado por Oliveira (2014). Já dados desta natureza para o cloreto de cálcio são escassos.  

 

1.1. Objetivos 

Este trabalho teve por objetivo central avaliar a solubilidade de cloreto de cálcio em 

misturas aquosas de MEG, nas temperaturas de 25 e 50°C. 

As concentrações de MEG na mistura de solventes variaram de 0% a 100%. Uma vez 

obtidos os dados experimentais, procedeu-se a aplicação de modelos termodinâmicos para 

equilíbrio de fases de sistemas eletrolíticos envolvendo misturas de solventes. Dessa forma, os 

objetivos específicos deste trabalho foram: 
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 Analisar a solubilidade do CaCl2 em soluções nas quais a concentração de MEG livre 

de sal, varia de 0 a 100% mássico. 

 Produzir duas isotermas, 25 e 50 °C, de solubilidade do CaCl2 em misturas aquosas de 

MEG. 

 Verificar aplicabilidade do modelo ideal de solubilidade em mistura de solventes, 

como também da equação de Setchenov. Além desses, uma combinação do modelo 

UNIQUAC e Debye-Hückel proposta por Chiavone Filho e Rasmussen (1999), também foi 

aplicada aos dados experimentais. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Hidratos de Gás 

A produção advinda de reservatórios da camada pré-sal contém, em grande parte dos 

casos, gás associado à corrente de petróleo. A presença deste gás (gás natural), baixas 

temperaturas, altas pressões e a água livre, também presente, ocasiona um dos grandes 

problemas da cadeia produtiva, a formação de hidratos (De Souza, 2010), como ilustrado na 

Figura 1. 

Figura 1 - Hidratos em tubulação do Campo de Namorado, Bacia de Campos, RJ. 

 

Fonte: Sant’Anna (2005, p. 2). 

 

Tais estruturas são responsáveis pela obstrução de linhas de produção e, 

consequentemente, ocasionam decréscimo na vazão de produção, além de provocar 

depreciação de dutos e revestimentos, bem como elevar os riscos operacionais. (Herzhaft e 

Dalmazzone, 2001).  

Apesar de Machado (2009) apresentar a possibilidade de utilização dos hidratos como 

fonte de energia, podendo até mesmo suprir grandes demandas, no Brasil, a presença de tais 

compostos ainda é tratada somente como fenômeno indesejável.  

 

2.2 Estrutura dos hidratos 

Segundo Klauda e Sandler (2000), os hidratos são estruturas cristalinas formadas a 

partir do aprisionamento de gases de cadeias curtas, por moléculas de água associadas por 

meio de ligações do tipo pontes de hidrogênio. As moléculas de água conformam-se de 

maneira tal a formar poliedros convexos, que ao serem agrupados, se estabilizam justamente 

pelo aprisionamento da molécula do gás.  (Prohmann, 2014). Os poliedros convexos são 
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também conhecidos como células básicas (Foltin, 2014) e, a partir da conformação delas são 

constituídas as estruturas cristalinas ilustradas na Figura 2. 

Figura 2 – Estruturas cristalinas dos hidratos 

 

Fonte: Prohmann (2014, p. 23, adaptada). 

 

A estrutura I é constituída por dois dodecaedros de faces pentagonais (512) e seis 

tetradecaedros, que apresenta doze faces pentagonais e duas faces hexagonais (51262). 

Segundo Chapoy (2004) a estrutura I é estabilizada pelos gases metano (CH4), etano (C2H6), 

eteno (C2H4), etino (C2H2), sulfídrico (H2S), cloro (Cl2) e pelos dióxidos de carbono (CO2) e 

de enxofre (SO2). 

Já a estrutura II tem em sua formação 16 dodecaedros pentagonais (512) e oito 

hexadecaedros que apresentam quatro faces hexagonais, simetricamente distribuídas, e doze 

faces pentagonais (51264). Como consta em Prohmann, (2014), esta estrutura é capaz de 

encapsular gases de maior peso molecular, como propano (C3H8), isobutano (C4H10) e 

propeno (C3H6). 

Finalmente, a estrutura H engloba três tipos de cavidades, sendo elas três dodecaedros 

pentagonais (512), dois dodecaedros, constituídos de três faces quadradas, seis faces 

pentagonais e três faces hexagonais (435663), e um icosaedro que possui doze faces 

pentagonais e oito faces hexagonais (51268). Conforme De Souza (2010), os gases isopentano 

(C5H12), ciclopentano (C5H10) e hexano (C6H14), podem ser aprisionados por este tipo de 

estrutura. 
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2.3 Técnicas de prevenção de formação de hidratos 

Segundo Foltin (2014), além da presença de água livre e gases de cadeia curta, baixas 

temperaturas e pressões elevadas são condições necessárias para que os hidratos sejam 

formados. Assim sendo, Foltin (2014) e Almeida (2015) elencam como técnicas de prevenção 

de hidratos, a manutenção de condições termodinâmicas, do sistema, que não se encontrem na 

zona de estabilidade dos hidratos. No entanto, De Araújo (2014) destaca o fato de poços 

submarinos estarem submetidos justamente às condições favoráveis à formação de hidratos, 

sendo necessária assim uma técnica distinta de prevenção, a utilização de inibidores. 

 Conforme Andrade (2009), os inibidores são classificados segundo o seu mecanismo 

de atuação, sendo subdivididos em três grandes classes: inibidores termodinâmicos, inibidores 

cinéticos e anti - aglomerantes. Para alguns autores, no entanto, os anti-aglomerantes 

pertencem à classe dos inibidores cinéticos, também conhecidos como inibidores de baixa 

dosagem. 

Os inibidores cinéticos são responsáveis por retardar a nucleação e o crescimento dos 

cristais. Enquanto, os anti-aglomerantes, apesar de não agirem sob a formação dos cristais em 

si, impedem a aglomeração deles em grandes blocos. Em ambos os casos, os cristais pode 

haver a ocorrência de cristais, caso as condições termodinâmicas permaneçam propícias 

durante grande intervalo de tempo (Al-Eisa et al, 2015). Tanto os inibidores cinéticos como os 

anti-aglomerantes são polímeros solúveis em água. 

A classe de inibidores termodinâmicos atua alterando a atividade da água, diminuindo 

assim, a quantidade de água livre presente no fluido. Os inibidores termodinâmicos mais 

comumente utilizados são sais inorgânicos (NaCl, CaCl2,KCl ) e álcoois (metanol e etileno 

glicóis). De Souza (2010) pondera que a ação dos sais é distinta da ação dos álcoois. A 

hidroxila destes forma ligações de hidrogênio com a água, enquanto naqueles é percebida a 

interação do íon com a água livre. Sobre esta classe, é importante ressaltar que embora haja a 

exigência de grandes quantidades para que se garanta a inibição, esta é assegurada de modo 

permanente. 

Ainda sobre os inibidores termodinâmicos, particularmente, os etileno glicóis vêm 

sendo largamente empregados devido à baixa toxicidade em relação a determinados álcoois, 

como o metanol. Dentre os etileno glicóis, destaca-se ainda o mono etilenoglicol (MEG).  
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O monoetilenoglicol, ou etano-1,2-diol, é um álcool que possui propriedades 

termodinâmicas que favorecem a sua aplicação como inibidor de formação de hidratos. 

Dentre essas destacadas propriedades, pode-se citar a alta solubilidade do MEG em água, sua 

baixa pressão de vapor e sua relativamente baixa toxicidade (Yong e Obanijesu,2015). A alta 

solubilidade é desejável para que se evite a formação de precipitados em concentrações mais 

elevadas de MEG, já a baixa pressão de vapor, não favorece o aparecimento deste 

componente na fase vapor, mesmo se consideradas zonas de baixas pressões. A introdução de 

MEG através de bicos injetores localizados na cabeça dos poços de petróleo permite reduzir a 

temperatura de formação de hidratos (Karami et al, 2015). Assim, a depender da quantidade 

de inibidor injetada, a formação de hidratos pode ser inibida dentro das condições 

termodinâmicas do processo. 

2.4 Regeneração de monoetileno glicol 

A utilização do MEG como inibidor de formação de hidratos inclui uma importante 

etapa, que é a regeneração do glicol. A corrente de fluido advinda dos poços que retorna à 

superfície contém o inibidor, água, hidrocarbonetos leves e pesados, e sais dissolvidos. Como 

o processo exige a injeção contínua de MEG, e esse se encontra contaminado ao retornar à 

superfície, é necessário uma planta de regeneração, já que a constante injeção do inibidor puro 

acarretaria em custos exorbitantes, bem como o rejeito do glicol contaminado acarretaria 

problemas ambientais. 

Figura 3 - Representação do processo PureMEGTM, de regeneração de MEG. 
 

 
Fonte: Cameron (2015, p.5). 
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Conforme descrito por Jonassen (2013), a regeneração do MEG envolve, nesta ordem, 

etapas de pré-tratamento, remoção de sais e remoção de água. Industrialmente, a Cameron 

desenvolveu uma planta que engloba as etapas descritas, o processo de regeneração de MEG 

PureMEGTM, retratado na Figura 3.  

Neste processo, a corrente inicial composta por MEG rico (em sais e água), gás 

dissolvido e hidrocarbonetos líquidos adentra um vaso de separação de trifásico. Ao sair de tal 

vaso, a corrente de MEG rico é encaminhada ao separador flash. No separador, que opera sob 

vácuo, a corrente de MEG rico é posta em contato com um reciclo de MEG de temperatura 

elevada. Pelo topo do vaso é liberada uma corrente composta de água e MEG que será 

direcionada à coluna de destilação, enquanto no fundo os sais contidos na corrente de entrada 

são precipitados.  

Os sais precipitados são transferidos para o tanque de sal, onde são concentrados antes 

de serem removidos por um processo de centrifugação. No entanto, sais divalentes necessitam 

de um processo paralelo para que sejam removidos eficientemente. Na coluna de destilação, 

têm-se duas correntes de saída, sendo uma delas o interesse principal do processo, o MEG 

pobre que é bombeado para a estocagem e posterior reuso.  Pelo topo coluna é liberado ainda 

vapor de água, que será condensado. Parte da água condensada é utilizada como corrente de 

reciclo, o restante será tratada em um processo distinto.  

O processo de emprego do inibidor, desde sua injeção até sua regeneração, tem 

fomentado o desenvolvimento de simuladores industriais e modelagem computacional 

envolvendo os princípios da termodinâmica de eletrólitos. Tanto a simulação como a 

modelagem são áreas de estudo que tem crescido em razão das suas funções de 

previsibilidade do comportamento do sistema em estudo, como também de otimização dos 

processos empregados. No entanto, o levantamento de uma base de dados é imprescindível no 

sentido da validação dos modelos propostos. 

Particularmente, a etapa de remoção de sais, ou reclaimming, fundamenta-se no 

fenômeno de equilíbrio líquido-sólido (ESL), pois o processo induz a precipitação dos sais 

indesejados através da alteração brusca de temperatura. Como este processo ocorre antes da 

etapa de remoção da água, o sistema a ser estudado engloba diversas espécies químicas. Além 

dos dois solventes (água e glicol) diferentes sais estão presentes na corrente contaminada. Se 

cada sal é estudado de maneira isolada, o sistema resume-se a um ternário composto por dois 

solventes e um soluto, MEG, água e o sal a ser estudado, respectivamente.  



Capítulo 2.   CONTEXTUALIZAÇÃO 21 

 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

 

Tabela 1 - Parâmetros da água de formação do reservatório de Mexilhão 

Parâmetro Valor (mg/l) 

Na+ 52000 

K+ 3400 

Mg+2 67 

Ca+2 31000 

Ba+2 670 

Sr+2 4300 

Ferro Total 1,9 

Cl- 139500 

Br- 1540 

SO4
-2 <10 

Salinidade (NaCl) 230175 

Alcalinidade total (HCO3
-) - 

Fonte: Petrobras, 2007 (pag. 110), adaptada. 

 

Vale enfatizar ainda a importância da caracterização da água de formação do 

reservatório. A análise química da água contaminada possibilita a identificação dos sais que 

estarão presentes no processo das etapas posteriores. Assim, esse estudo preliminar permite 

que as condições operacionais sejam adequadas à remoção dos sais detectados. Na Tabela 1 

são mostradas as concentrações das principais espécies detectadas na água de formação do 

campo de produção Mexilhão. 

Observando a Tabela 1, constata-se que sais mono e bivalentes compõem a água de 

formação. Dentre esses sais, destacam-se os cloretos de sódio, potássio e cálcio, bem como os 

carbonatos. Inúmeros estudos vêm sendo elaborados com o intuito de avaliar a solubilidade 

dos cloretos de sódio e potássio, em misturas aquosas de MEG (vide seção 4.4). No entanto, 

dados tanto de solubilidade, como condutividade e equilíbrio líquido-vapor, são ainda 

escassos quando são considerados os sistemas ternários compostos por outros sais presente na 

água de formação, tais como o cálcio. 

É importante ressaltar que a determinação de dados experimentais de solubilidade é 

essencial para que os processos de regeneração já em funcionamento possam ser 

aperfeiçoados. No entanto, é também de grande significância a elaboração de modelos 

termodinâmicos que sejam capazes de descrever o fenômeno, pois não é conveniente a 

descrição de dados que abranjam todos os cenários possíveis operacionalmente. Assim, os 
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dados experimentais são primordiais no desenvolvimento de tais modelos, pois possibilitam 

sua validação e sua consequente aplicabilidade. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Equilíbrio de fases  

O equilíbrio de fases ocorre quando se atinge a equiparação das taxas microscópicas 

de transferência de partículas entre fases distintas. Macroscopicamente o equilíbrio se 

apresenta como um estado de estabilidade do sistema, assim não se observam tendências de 

alterações durante determinado intervalo de tempo. As fases em contato alcançarão um 

estágio no qual suas temperaturas, pressões e composições permanecerão fixas. (Smith et al, 

2007) 

Entre 1875 e 1878, Gibbs deduziu as condições de equilíbrio para um sistema 

envolvendo duas fases (Tian, 2001). Com base em tais condições, deve-se observar o estado 

de estagnação térmica, mecânica e química entre as fases para que o equilíbrio seja 

assegurado. 

 Equilíbrio térmico  

�� = �� 

 Equilíbrio mecânico 

�� = �� 

 Equilíbrio químico 

μ�
� = μ�

� 

  

 Em que T representa a temperatura, P a pressão e μ, o potencial químico das distintas 

fases A e B. Sendo a temperatura e pressão grandezas sensíveis, é relativamente de fácil 

detecção a condição necessária aos equilíbrios térmico e mecânico. Já o potencial químico 

apresenta-se como uma grandeza mais abstrata. 

 

3.1.1 Potencial químico 

 O potencial químico é definido como: 

 

μ� = �
�(��)

���
�

�,�,��

           (3.1) 

 O subscrito i indica cada espécie participante do sistema, já o subscrito j indica todas 

demais espécies diferentes de i.  
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 Assumindo ainda um sistema bifásico, a variação da energia livre de Gibbs para cada 

fase pode ser contabilizada em função do potencial químico da seguinte forma: 

�(��)� =  (��)��� − (��)��� + ∑ μ�
����

�
�       (3.2a) 

�(��)� =  (��)��� − (��)��� + ∑ μ�
����

�
�       (3.2b) 

 Sabendo que a variação total de uma grandeza em todo o sistema é dada pela soma das 

variações referentes a cada fase, tem-se: 

�(��) =  (��)�� − (��)�� + ∑ μ�
����

�
� + ∑ μ�

����
�

�     (3.3) 

 Considerando ainda um sistema fechado, a energia livre de Gibbs pode ser expressa 

em função das suas variáveis canônicas, pressão e temperatura: 

�(��) =  (��)�� − (��)��       (3.4) 

 Substituindo-se a equação (3.4) em (3.3):  

∑ μ�
����

�
� + ∑ μ�

����
�

� =  0      (3.5) 

 Sendo o sistema fechado, a troca de massa pode se dar somente entre as fases. Essa 

condição implica que a variação de moles observada na fase A, será a mesma, em quantidade, 

observada na fase B, diferindo apenas pelo sinal. Em outras palavras, a quantidade de matéria 

que sair de uma fase será recebida pela outra e vice-versa. A Equação (3.5) pode então ser 

reescrita: 

∑ �μ�
� − μ�

�����
�

� = 0      (3.6) 

 Dessa maneira, conclui-se finalmente que: 

μ�
� = μ�

�      (3.7) 

 Como descrito por Smith et al (2007), a Equação (3.7) utilizada para pares de fases 

permite a generalização da igualdade para um sistema multifásico. 

μ�
� = μ�

� = ⋯ = μ�
�      (3.8) 

 O sistema composto por MEG, água e um sal é um sistema multifásico que apresenta 

quatro fases distintas (Figura 4). A condição química para o equilíbrio de fases para este 

sistema é expressa pela Equação (3.9). 
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μ���
� = μ´���

����á���
= μ���

á�������
= μ���

�������               (3.9) 

Figura 4 - Representação das fases existentes num sistema eletrolítico com mistura de 
solventes 

 
Fonte: Oliveira, 2014 (p.20), adaptada. 

 

A energia livre de Gibbs é definida em função da entropia e da energia interna. Na 

termodinâmica, são contabilizadas variações de energia interna e não valores absolutos. De 

acordo com o equacionamento proposto até este ponto, o potencial químico é função da 

energia livre de Gibbs, e, portanto, apresenta os mesmos inconvenientes quanto à sua 

quantificação. Gilbert Newton Lewis facilitou a estimativa desse critério de equilíbrio através 

da definição da grandeza fugacidade. 

 

3.1.2 Fugacidade 

A origem do conceito de fugacidade advém da equação (3.10), que contabiliza o 

potencial químico para um gás ideal. 

�μ�
��

= ���(����)      (3.10) 

Com base nesta equação, o potencial químico em qualquer estado pode ser descrito 

por meio do conceito de fugacidade. 

�μ� = ���(����)      (3.11) 

Quando a equação (3.11) é integrada entre um estado padrão e o estado desejado, 

pode-se expressar o potencial químico por: 

μ� = μ�
���

+ ���� �
��

�����    (3.12) 

Caso o sistema esteja submetido a baixas pressões, é razoável que se considere que a 

fase vapor se comporta como um gás ideal. Neste caso, a fugacidade de referência assumirá o 

valor unitário e a fugacidade real do componente será igual à pressão parcial desse. A 
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Equação (3.12) se assemelhará, então, à Equação (3.10). Sendo acrescido apenas um termo 

referente à integração. 

Já quando existem fases líquidas participantes do sistema em estudo, é frequente que a 

fugacidade real do componente seja expressa como um produto entre seu coeficiente de 

atividade, sua composição (podendo esta ser expressa em diferentes unidades) e a fugacidade 

de referência. Assim, o potencial químico será expresso por: 

μ� = μ�
���

+ ����(����)     (3.13) 

Em que ξi representa a concentração da espécie i numa escala qualquer, e �� o 

coeficiente de atividade na respectiva escala. Vale salientar que a depender da unidade 

adotada, o coeficiente de atividade assumirá valores distintos. Adiante, discorre-se sobre o 

procedimento de estimativa do coeficiente de atividade. 

 

3.1.3 Coeficiente de Atividade 

A fim de se compreender a definição de coeficientes de atividade, deve-se, 

primeiramente, ter em mente os conceitos de propriedades de excesso. Estas representam o 

distanciamento de uma propriedade termodinâmica do comportamento ideal. A conveniência 

da definição das propriedades de excesso parte da constatação de que, soluções líquidas são 

mais facilmente tratadas quando se quantifica o distanciamento do comportamento real em 

relação ao comportamento de solução ideal, e não de gás ideal (Smith et al, 2007). 

Equacionando-se: 

�� ≡ � −  ���      (3.14) 

 M representa uma propriedade termodinâmica intensiva real de uma solução, enquanto 

Mid representa a propriedade na condição de solução ideal. O conceito de propriedade de 

excesso só tem sentido físico quando se trata de soluções. 

 Antes ainda de definir o coeficiente de atividade, é válida a apresentação das 

propriedades parciais molares. 

��� =  �
�(��)

���
�

�,�,��

      (3.15) 

As propriedades parciais, aqui apresentadas na forma molar, podem também ser 

expressas na forma mássica. Percebe-se uma semelhança entre esta definição e a Equação 
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(3.1). Na verdade, as propriedades parciais foram definidas a partir do conceito de potencial 

químico. 

 Uma vez compreendidas as propriedades parciais molares e de excesso, define-se 

então, o coeficiente de atividade em função da energia livre de Gibbs de excesso: 

���� =  
�̅�

�

��
      (3.16) 

A busca pela descrição do equilíbrio químico de soluções motivou a proposição de 

diversos modelos para a energia livre de Gibbs de excesso. Para soluções não eletrolíticas, 

podem-se citar os modelos de Wilson (Wilson, 1964), NRTL (Renon e Prausnitz, 1968), 

UNIQUAC (Abrams e Prausnitz, 1975) e UNIFAC. 

A fundamentação da descrição das soluções é o que diferencia os modelos de energia 

livre de Gibbs de excesso. Wilson (1964) introduziu o conceito de composição local, que foi 

aprimorado por Renon e Prausnitz (1968), culminando na elaboração do modelo NRTL. 

Abrams e Prausnitz (1975) ainda propuseram o modelo UNIQUAC que além da composição 

local, leva em consideração o tamanho das partículas em solução. Finalmente, o modelo 

UNIFAC, apresentado por Fredenslund et al (1975), é uma derivação do modelo UNIQUAC, 

que descreve o comportamento da solução com base nas interações dos grupos funcionais 

presentes nas moléculas. 

 

3.2 Termodinâmica de Soluções Eletrolíticas 

Os modelos supracitados para a energia livre de Gibbs de excesso foram 

desenvolvidos para soluções não eletrolíticas, logo sua aplicação direta em sistemas com 

eletrólitos é inviável. 

Os modelos clássicos de GE contabilizam as interações intermoleculares por meio de 

diferentes óticas, e aplicam-se de maneira satisfatória a um largo conjunto de soluções. As 

soluções eletrolíticas, ocasionadas pela dissolução de sais, bases e ácidos em um solvente ou 

em mistura de solventes, porém, apresentam a presença de partículas eletricamente 

carregadas, positiva ou negativamente. Assim, as forças intermoleculares passam a não mais 

ser as únicas responsáveis pela interação entre as partículas. 

As interações coulombianas são advindas das interações entre íons. Essas interações, 

ao contrário das interações intermoleculares, apresentam maior raio de atuação, ou ainda, 

atuação de longo alcance. Essas interações são tão significativas que até mesmo uma pequena 
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quantidade de sal presente numa mistura de solventes pode influenciar em propriedades como 

pontos de ebulição, solubilidade mútua ou até mesmo a volatilidade relativa dos solventes 

(Yan et al,1999). 

Arrhenius, em 1887, estabeleceu postulados que deram início ao estudo da 

termodinâmica de eletrólitos. Dentre as afirmações por ele publicadas, Arrhenius supunha que 

os íons se distribuíam caoticamente numa solução (Pilla, 1980), fato hoje refutado. Outro 

fator significante na determinação do comportamento de soluções com eletrólitos é a valência 

dos íons envolvidos. Lewis e Randall (1921), buscando distinguir os feitos provocados por 

íons de diferentes valências, determinaram, empiricamente, a força iônica: 

� =
�

�
∑ ����

�
�       (3.17) 

Em que �� é a molalidade referente à espécie i e ��, a sua carga. 

O conceito de força iônica foi fundamental para o desenvolvimento do modelo 

pioneiro na contabilização dos efeitos de longo alcance em soluções eletrolíticas, o modelo de 

Debye-Hückel. 

 

3.2.1  Molalidade média Iônica e Coeficiente de atividade médio Iônico 

Antes da apresentação do modelo de Debye- Hückel, convém introduzir alguns 

conceitos característicos da termodinâmica de eletrólitos e necessários à sua compreensão. 

Quando em solução, o sal dissocia-se em cátions (M) e ânions (X), partículas que 

possuem cargas (z+) e (z-), respectivamente. Levando em consideração a formação de íons, a 

expressão do potencial químico de equilíbrio, para o sal MX, será:  

μ�
��� �� = ��μ

��� + ��μ� ��      (3.18) 

Em que ν+
 e ν- expressam a quantidade de cátions e ânions dissociados, 

respectivamente. 

Expressando o potencial químico do eletrólito por meio da equação (3.18) e 

escolhendo a concentração molalidade, tem-se: 

μ�
��� �� = μ���

�
��� �� +  ������(����) +  ������(����)   (3.19) 
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�� e  �� representam a molalidade dos cátions e ânions, enquanto �� e �� , o 

coeficiente de atividade de cada tipo de íon. 

O potencial químico de referência do eletrólito pode ser descrito ainda em função do 

potencial de referência de cada íon. A partir desse ponto, optou-se por expressar o sal apenas 

por MX. A Equação (2.19) pode ser ainda, reescrita: 

μ�� = μ���
��

+ ����(�� ��

�� ��

) + ����(�� ��
�� ��

) 

μ�� = μ���
��

+ �����(��
���

�)    (3.20) 

As grandezas representadas por ��
� e ��

� correspondem, respectivamente à molalidade 

média e ao coeficiente de atividade médio iônico molal, sendo estes definidos como: 

��
� =  ��� ��

�� ��
�

�

�
    (3.21) 

��
� =  ��� ��

�� ��
�

�

�
     (3.22) 

Sendo � =   �� +  ��. Os indicativos de positivo e negativo nas duas grandezas (��
� e 

��
�) indicam que elas advêm de uma média geométricas entre os valores absolutos para o 

cátion e para o ânion (Thomsen, 2009).  

3.2.1.1 Normalização do coeficiente de atividade médio iônico molal 

A normalização do coeficiente de atividade médio iônico molal é tratada de duas 

diferentes maneiras na literatura, assimétrica e simétrica. A normalização simétrica é adotada 

quando se assume que o coeficiente de atividade tenderá à unidade, a medida que a 

concentração de determinado componente também tenda. 

�� → 1  ������ �� → 1 

Esta normalização também pode ser apresentada em termos de molalidade e é mais 

comumente empregada na modelagem de sistemas não eletrolíticos. 

A segunda forma de se normalizar o coeficiente de atividade, a assimétrica, toma por 

base a solução ideal de Henry. Assim, quanto mais diluído estiver o soluto, mais seu 

coeficiente de atividade se aproximará da unidade, isto é, da solução ideal. Equacionando-se: 

��������� → 1  ������ ��������� → 1 

������� → 1  ������ ������� → 0 
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3.2.2 Modelo de Debye – Hückel 

Em 1923, Peter Debey e Erich Hückel desenvolveram um modelo que descrevia o 

comportamento ideal das soluções contendo partículas eletricamente carregadas, pois o 

equacionamento por eles desenvolvido contabiliza apenas os efeitos de longo alcance, 

negligenciando assim, as interações de contato. 

Debey e Hückel, ao contrário de Arrhenius, assumiram que, em torno de uma partícula 

de carga positiva existe a tendência de maior presença de partículas negativas e vice-versa. 

Assim, cada íon ocupa o centro de uma atmosfera iônica cuja carga líquida é de igual 

intensidade e sinal oposto à carga do íon central (Costa, 2011).  

A equação de Poisson fornece uma relação entre a densidade de carga e o potencial 

elétrico. Ao assumir que a distribuição dos íons na solução obedecia à distribuição de 

Boltzman, Debey e Hückel dispunham de duas equações para expressas essas duas grandezas 

em função de variáveis diferentes. Assim, eles puderam combinar as duas equações (Poisson e 

Boltzman) de forma a eliminar a grandeza densidade de carga do equacionamento. Foi 

desenvolvida então, uma equação que expressava a energia livre de Helmholtz de excesso 

para uma solução ideal de íons. Simplificações dessa equação foram utilizadas para modelar o 

comportamento de soluções eletrolíticas. 

Posteriormente, foi desenvolvida uma equação estendida de Debey-Huckel que 

expressa a energia livre de Gibbs de excesso a partir da energia livre de Helmholtz de excesso 

e consequentemente, o coeficiente de atividade. O modelo de Debye-Hückel (MDH) 

estendido pode ser escrito como: 

��
�∗

=  −|����|
�√�

����√�
     (3.23a) 

� =  (2��������)
�

� �
��

�

��ɛ�ɛ��� �
�

�

�
   (3.23b) 

� =  �
���

��� �����

ɛ�ɛ��� �
�

�

�
     (3.23c) 

Em que �� representa a número de Avogadro, ����� a densidade absoluta do solvente, 

�� a carga do elétron, ɛ� a permissividade do vácuo, ɛ� a constante dielétrica (ou 

permissividade relativa), �� a constante de Boltzman e finalmente, � a temperatura. 
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O asterisco na Equação (3.23a) indica que coeficiente de atividade apresentado pelo 

MDH está em base molar. Deve-se proceder adequada conversão para a base molal, caso se 

queira expressar o modelo em termo de coeficiente de atividade molal. Tal conversão é dada 

por: 

��
� =  ln (�����) − |����|

�√�

����√�
     (3.24) 

 Para soluções diluídas próximo à temperatura ambiente, não existe diferença 

numérica significativa entre molalidade e molaridade (Oliveira, 2014). Assim, o coeficiente 

de atividade molal pode ser expresso diretamente pela Equação (3.23a). 

No MDH é feita a simplificação de que tanto a massa como o volume dos íons em 

solução são nulos. Tal simplificação conduz a um erro muito pequeno quando se trata de 

soluções diluídas, já para soluções concentradas o erro torna-se mais significativo. Assim, o 

MDH apresenta uma boa descrição para sistemas com concentração de até 0,1 molal. 

O MDH foi o ponto de partido para o desenvolvimento de diversos outros modelos 

que representam as contribuições de longo alcance. Pode-se citar como exemplos de modelos 

que ampliaram o horizonte de aplicação do MDH, o modelo de Fowler e Guggenheim (1956) 

que utilizou o modelo de carregamento de Güntelberg, no qual o íon central e sua atmosfera 

são carregados simultaneamente, para expandir a aplicação do MDH a concentrações de 0,1 

molal até mesmo em sistemas com mistura de solventes; o modelo de Bromley (1972) que 

introduziu um termo empírico à força iônica, tornando-o aplicável a concentrações de até 6 

molal de soluções eletrolíticas (Li e Fang, 2015). 

 

3.3  Equacionamento Termodinâmico da Solubilidade de Sais em 

Mistura de Solventes 

Sistemas eletrolíticos vêm sendo estudados em função da solubilidade de um ou mais 

sais em um solvente ou numa mistura de solventes. Em sua fase inicial, esse estudo visa 

conhecer a solubilidade do sal bivalente cloreto de cálcio na mistura de solventes constituída 

por água e MEG. Em razão do exposto, faz-se necessário a apresentação de modelos 

termodinâmicos que possam ser implementados a partir de dados de solubilidade. 

Primeiramente, o comportamento ideal será apresentado, seguido da equação empírica de 

Setchenov (Sechenov ou Setschenow) e finalmente, as não idealidades serão descritas pelo 

modelo UNIQUAC. 
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É importante entender, anteriormente à apresentação dos modelos, que durante o 

processo de aquisição e tratamento do dados experimentais diversas escalas de concentração 

são utilizadas. Para um melhor entendimento dos modelos subsequentes, serão apresentadas 

as escalas de concentração mais utilizadas. Em seguida, serão introduzidos modelos 

termodinâmicos aplicados a dados de solubilidade de eletrólitos em mistura de solventes. 

 

3.3.1 Escalas de Concentração  

Dentro da termodinâmica de eletrólitos, as escalas de concentração mais utilizadas são 

a molalidade, molaridade ou fração molar. A concentração molar é definida como: 

�� =
��

����������
      (3.25) 

Em que �� é o número de moles do componente i, ����� o número de moles do 

solvente e ����� a massa molar do solvente. 

Já a concentração molar é a razão entre o número de moles de um componente e o 

volume total da solução, ou: 

�� =
��

�
      (3.26)  

Ao contrário das concentrações molar e molal, que possuem unidade de mol.l-1 e 

mol.(unidade de massa)-1, a fração molar é adimensional, sendo definida como: 

�� =
��

��
      (3.27) 

Onde �� é o número de moles total do sistema. 

A molalidade é a escala mais usual em estudos de termodinâmica de eletrólitos. Um 

dos fatores que influenciam na preferência é o fato de esta escala assumir valores práticos em, 

isto é, para a maioria dos sais a molalidade situa-se entre 0 e 20 (Thomsen, 2009). Outro fator 

importante para a preferência da escala molal é que a molaridade é dependente da temperatura 

do meio. 

Para sistemas eletrolíticos a molalidade pode ser expressa ainda em função dos íons 

presentes, cátions e ânions: 

�� =
������

����������
=  ������     (3.28a) 
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�� =
������

����������
=  ������     (3.28b) 

No entanto, durante o desenvolvimento deste trabalho, a porcentagem mássica foi 

igualmente utilizada pela conveniência de representar mais diretamente a metodologia 

experimental, já que as soluções e diluições fora realizadas gravimetricamente. A 

porcentagem mássica está representada na Equação 3.29. 

100�� =
��

��
∗ 100         (3.29) 

Em que �� e �� representam, respectivamente, a massa do componente i e a massa 

total. 

 

3.3.2 Definições preliminares 

É necessário ainda apresentar certas definições preliminares, as quais serão úteis ao 

entendimento do equacionamento proposto nas seções posteriores. As Equações 3.30 

apresentam os conceitos de fração molar dos solventes livres de sal. 

�′����� =
������

�������������
     (3.30a) 

�′����� =
������

�������������
=

������

�������������
     (3.30b) 

 Já as Equações 3.31 trazem os conceitos de fração molar em base ionizada. A Equação 

3.31a representa a fração molar ionizada do sal, enquanto a Equação 3.31b ilustra a fração 

molar ionizada para cada um dos constituintes do sal, ânion e cátion. 

���� = ∑ �í��í��            (3.31a) 

�í�� =
�í������

� ������������������
     (3.31b) 

 Outro conceito que será utilizado adiante é a molalidade de um sal numa mistura de 

solventes, definida pela Equação (3.32).  

����
����������� =

���� ����

�������������������������
   (3.32) 
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3.3.3 Modelo Ideal 

Antes da formulação do modelo ideal, algumas definições são introduzidas para 

melhor compreensão do modelo.  

Numa solução eletrolítica com misturas de solventes ideal, a solubilidade do sal é 

função linear das composições de cada solvente livre de sal. Em Lorimer (1993), pode-se 

encontrar a definição do logaritmo ideal da solubilidade de um sal em misturas de solventes.  

�ln ����
������������

��
=  �′����� ln ����

����� + �′����� ln ����
�����      (3.33) 

Em que ����1 e ����2 indicam os solventes presentes na solução, �′����� representa a 

fração molar do solvente 1 livre de sal, �′����� expressa a fração molar do solvente 2 livre de 

sal, ����
����� e ����

����� ilustram as molalidades de um sal no solvente 1 e no solvente 2, 

respectivamente. Para o sistema de interesse, o sal analisado será o cloreto de cálcio e os 

solventes envolvidos serão a água e o monoetilenoglicol. 

A correlação de dados de molalidade de sais em misturas de solvente por meio do 

modelo ideal do logaritmo da solubilidade é eficiente apenas para raros sistemas que 

apresentam pouco afastamento da idealidade. Como o exemplo, tem-se o sistemas NaCl + 

H2O + D2O, estudado por Lorimer et al (1991). O sistema que envolve MEG, sal e água, no 

entanto, apresenta consideráveis desvios do comportamento ideal e sua descrição pelo modelo 

apresentado não é satisfatória. 

A descrição de soluções aquosas e eletrolíticas de MEG pôde ser realizada de maneira 

simplificada através da definição do logaritmo de excesso de um sal em misturas de solventes, 

apresentada por Lorimer (1993). Seguindo o de propriedade de excesso, apresentado na 

Equação (3.34): 

�ln ����
������������

�
=  ln ����

����������� − �ln ����
������������

��
    (3.34) 

Em que o logaritmo real da molalidade de um sal numa mistura de solventes, 

ln ����
�����������, é definido em função da propriedade ideal e da propriedade de excesso. 

Essa abordagem simplificada pode descrever de maneira satisfatória o efeito na 

solubilidade do sal em função do solvente. Os dados requeridos para a aplicação desse modelo 

são apenas as solubilidades do sal nos solventes puros. Como bem remarcado por Oliveira 

(2014), as soluções de água e MEG formam soluções ideais (Chiavone-Filho, Proust e 

Rasmussen, 1993) para o ELV. 
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3.3.4 Equação de Setchenov 

O decréscimo da solubilidade de um gás numa solução aquosa salina, tomando-se 

como parâmetro a solubilidade do mesmo gás em água pura, é denominado efeito salting out. 

Como ilustrado por Zemaitis et al (1986), esse efeito pode ser explicado pela maior afinidade 

entre as moléculas da água e os íons, do que aquela apresentada entre as moléculas de água e 

do gás. O efeito é ainda mais pronunciado à medida que a carga iônica aumenta ou quando o 

raio iônico diminui. Buscando descrever o efeito salting out, Setchenov formulou a seguinte 

relação entre as solubilidades de gases em solução salina e na água pura: 

�� �
�°

�
� = ���       (3.35) 

Em que �° e � representam as solubilidades do gás respectivamente na água pura e na 

solução salina, � a concentração do sal e �, a constante de Setchenov. 

Posteriormente, tanto o conceito de salting out como a equação de Setchenov foram 

expandidos para que pudessem descrever também sistemas eletrolíticos com misturas de 

solventes. Assim, a linearidade do decréscimo da solubilidade em função da concentração do 

sal na mistura foi descrita por Lee (1997) como: 

ln ����
����������� = ln ����

����� + ����
�����   (3.36) 

Onde ln ����
����������� e ln ����

����� ilustram as molalidades do sal na mistura de 

solventes e no solvente 1 puro, respectivamente, e �′�����, a fração molar do solvente 2 livre 

de sal. 

 

3.3.5 Modelos de coeficiente de atividade  

Modelos de coeficiente de atividade foram desenvolvidos, à priori, com a finalidade de 

descrever sistemas não eletrolíticos. Muitos desses modelos já desenvolvidos foram adaptados 

para que pudessem ser aplicáveis a sistemas envolvendo eletrólitos. 

Antes que se exponha, neste estudo, exemplos de modelos de coeficiente de atividade 

para eletrólitos, pretende-se esclarecer a estratégia desenvolvida por Chiavone-Filho e 

Rasmussen (2000). Tal metodologia relaciona os modelos de coeficiente de atividade a dados 

de solubilidade de sais. 

Obedecendo ao critério de equilíbrio sólido-líquido, os potenciais químicos do sal nas 

fases líquida e sólida são idênticos. Assim, considerando que a fase sólida é constituída pelo 
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sal puro, Chiavone-Filho e Rasmussen (2000) expressaram o potencial químico do sal para 

cada uma das fases, Equações (3.37) e (3.38): 

μ���
� = μ���(�)

�       (3.37) 

μ���
� = μ���(�)

� + ���� �
�

�
�

�
+ ������−

+�����
�
    (3.38) 

Em que, �� =  �+ �+

�− �−
. 

Combinando as Equações (3.18), (3.37) e (3.38), tem-se uma expressão para o produto 

de solubilidade do sal: 

���� = �
�

�
�

�
��� �

����(�)
� �����(�)

�

��
� = ��−

+�����
�
     (3.39) 

A diferença entre os potenciais químicos do estado padrão das fases sólida e líquida é 

estimada então através das propriedades termoquímicas do sal, por meio da Equação (3.40): 

μ���(�)
� − μ���(�)

� =  ∆�� �
�

��
− 1� + ∆�� ��� − � �1 + �� �

��

�
���   (3.40) 

��, ∆�� e ∆�� representam a temperatura de fusão, calor de fusão e variação da 

capacidade calorífica no ponto de fusão. A obtenção desses dados pode ser encontrada no 

livro JANAF Thermochemical Tables (Chase et al, 1985). 

Uma vez determinada a diferença dos potenciais, é possível estimar a solubilidade do 

sal através de um método iterativo, em se utilizando a equação (3.39). É válido esclarecer que 

a iteração se dá devido ao fato de o coeficiente de atividade médio iônico ser dependente da 

fração de sal. 

���� =  
�����

�

��
�

      (3.41) 

 

3.3.5.1 Modelo Pitzer – Debye-Hückel 

Em 1973, Pitzer apresentou um equacionamento para descrever sistemas eletrolíticos. 

Tomando por base o modelo de Debye-Hückel, Pitzer adicionou termos a este modelo a fim 

de contabilizar os efeitos da força iônica em interações binárias de curto alcance (Zemaitis, 

1986), ficando assim conhecido como modelo de Pitzer-Debye-Hückel (PDH). 
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A correção das não idealidades por meio do PDH pode ser realizada tanto em relação 

ao solvente, através da estimativa do coeficiente osmótico, como em relação ao soluto, 

utilizando-se a expressão do modelo para o coeficiente de atividade. A definição de 

coeficiente osmótico é apresentada pela Equação (3.42). 

∅ =
� �� ����

���� ∑ ���
      (3.42) 

Sendo ���� e ����, respectivamente, a atividade e massa molar da água. 

Já o coeficiente de atividade proposto pelo MPDH é dado pela Equação (3.43). 

ln��
� =  |����|����

�
+ ����

�����

�
����

�
+ ����

� �������
�
�

�
����

�
      (3.43) 

Sendo: 

����
�

=  −�∅ �
�

�
ln �1 + ��

�

�� +
�

�
�

����
�
�

�    (3.44) 

Em que ϑ é um parâmetro do modelo, �∅ representa a constante de Debye-Hückel na 

forma para coeficiente osmótico. �∅ e � são calculados pelas Equações (3.45). 

�∅ =  
�

�
      (3.45a) 

� =
�����������

���
            (3.45b) 

Já ����
�

 e ����
�

 são o segundo e terceiro coeficientes de virial expressos na forma para 

coeficiente de atividade. Esses são expressos por meio das Equações (3.46). 

����
�

= 2����
(�)

+
�����

(�)

���
�1 − �1 + � √�

�
−

���

�
� exp �−� √�

�
��  (3.46a) 

����
�

=  
�

�
����

∅       (3.46b) 

 C���
∅  é parâmetro do modelo e α é constante do modelo. 

 

3.3.5.2 Modelo UNIQUAC 

O modelo UNIQUAC, elaborado por ABRAMS e PRAUSNITZ (1975), contabilizou 

além das composições a diferença de tamanho entre as partículas envolvidas. Assim, tal 
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modelo passou a descrever de maneira mais completa a energia livre de Gibbs de excesso. O 

coeficiente de atividade passou, então, a ser expresso por meio da soma de dois termos 

(Equação 3.47): 

ln �� = ln ��
� + ln ��

�       (3.47) 

Os sobrescritos R e C representam respectivamente, os termos residual e combinatorial 

dos coeficientes de atividade. O coeficiente de atividade combinatorial é obtido através da 

Equação (3.48). 

ln��
� = �� �

��

��
� + 1 −

��

��
−

�

�
�� ��� �

��

��
� + 1 −

��

��
�    (3.48) 

� é o número de coordenação, �� a fração molar, �� e �� são as frações volumétricas e 

de área superficial do componente i, e são calculadas através das Equações (3.49): 

�� =
����

∑ ����
��
���

        (3.49a) 

�� =
����

∑ ����
��
���

       (3.49b) 

�� e �� são parâmetros experimentais que quantificam o volume e a área superficial do 

componente i. Em sistemas com presença de íons podem-se encontrar tais parâmetros em 

trabalhos desenvolvidos por Thomsen, Rasmussen e Gani (1996) e por Thomsen, Iliuta e 

Rasmussen (2004). 

O termo residual é descrito pela Equação (3.50): 

ln��
� = �� �1 − ln�∑ �����

��
��� � − ∑ �

�����

∑ �����
��
���

���
��� �   (3.50) 

Sendo ��� expresso pela Equação (3.51): 

��� = exp �−
�������

��
� = exp �−

���

�
�    (3.51) 

Seguindo o mesmo procedimento adotado por Toro (2014), adota-se a convenção 

assimétrica para normalização do coeficiente de atividade dos íons, isto é, a contribuição dos 

íons é normalizada à diluição infinita em água. Os termos combinatorial e residual à diluição 

infinita são calculados por meio das Equações (3.52): 

ln��
�� = �� �

��

��
� + 1 −

��

��
−

�

�
�� ��� �

����

����
� + 1 −

����

����
�   (3.52a) 
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ln��
�� = ��[1 − ln(���) − ���]     (3.52b) 

Os subscritos w indicam que os índices se referem ao solvente água. 

 

3.4 Dados experimentais da literatura 

Um levantamento dos estudos já realizados, que visaram aquisição de dados 

experimentais relativos aos sistemas de interesse, é imprescindível, uma vez que a validação 

do método experimental se mostra necessária.  

 O sistema ternário de grande interesse para esse estudo é composto por cloreto de 

cálcio, MEG e água. Tal sistema vem sendo bem menos investigado que as soluções contendo 

NaCl. No entanto, é possível ainda se relatar dados dispersos de solubilidade do dicloreto 

apresentados por Isbin e Kobe (1945) e em Masoud et al (2005). Tendo como foco a 

formação de hidratos, esse último trabalho apresenta ainda pontos de fusão e ebulição do 

sistema citado.  

 Apesar da escassez de dados de solubilidade para os sistemas ternários e quaternários 

abordados neste trabalho, os sistemas binários de cloretos, tanto de sódio como de cálcio, e 

água foram amplamente abordados em diversas pesquisas. Um vasto banco de dados para 

sistemas eletrolíticos é encontrado em Linke e Seidell (1958), apresentando dados das 

misturas binárias, como também de misturas aquosa contendo ambos os sais. Aliás, Zemaitis 

(1986) e Garret (2004) mostram-se também como fontes bibliográficas bastante ricas em se 

tratando de sistemas aquosos eletrolíticos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho propôs a aquisição de dados de solubilidade de cloreto de cálcio em 

misturas aquosas de MEG, por meio de grandezas indiretas, densidade e a condutividade 

elétrica. Assim, o procedimento experimental pode ser mais bem compreendido se descrito 

em duas etapas distintas, a confecção de curvas de calibração e a determinação da 

solubilidade.  

É válido explanar que esse procedimento foi desenvolvido de maneira sequencial para 

cada composição de solvente estudada, ou seja, para determinada concentração de solvente, a 

curva de calibração é elaborada, logo após o experimento de saturação é conduzido para as 

temperaturas de 25 e 50°C. A solubilidade do cloreto de cálcio, naquela composição de 

solvente específica, é então determinada. O processo é repetido até que a solubilidade do 

cloreto seja determinada para todas as composições de solvente de interesse. 

 

4.1 Materiais 

O aparato experimental requerido para a realização da etapa da determinação da 

solubilidade engloba duas células encamisadas de vidro borrossilicato, na qual será conduzida 

a etapa do experimento referente à obtenção da solução saturada; banho termostático (Julabo 

LAC-F312-MA), responsável por assegurar ao sistema a temperatura de interesse; agitador 

magnético (Fisatom) para promover a agitação constante durante todo o experimento. A 

Figura 5 ilustra o aparato experimental.  

Figura 5 - Representação de aparato experimental: (1) Células encamisadas de vidro 

borossilicato; (2) Agitadores magnéticos; (3) Banho termostático e bomba de recirculação; 

 

Fonte: Figueiredo et al (2013), adaptada. 
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Os equipamentos utilizados em ambas as etapas de do procedimento experimental 

foram a balança analítica com precisão de cinco casas decimais (Shimadzu), para pesagem 

dos reagentes; condutivímetro (Digimed DM-32), com célula de 10 cm-1 e  o densímetro 

(Rudolph Research Analytical DDM 2911), ambos necessários para a aferição das grandezas 

de interesse. 

Os demais materiais necessários incluem vidraria de laboratório e os reagentes, cloreto 

de cálcio e monoetilenoglicol, todos da marca Merck com pureza mínima de 99,5%. Os 

materiais e equipamentos utilizados são parte integrante da infra-estrutura do laboratório de 

NUPEG do departamento de Engenharia Química da UFRN, à exceção do densímetro, sendo 

este patrimônio do departamento de Engenharia de Petróleo da UFRN. 

 

4.2 Metodologia experimental 

O procedimento experimental adotado para o sistema ternário é baseado nos 

procedimentos desenvolvidos por Senna (2008) e Chiavone Filho e Rasmussen (1993). Tal 

procedimento vem sendo utilizado (pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Fotoquímica e 

Equilíbrio de Fases – FOTEQ, da UFRN) para determinação de dados de solubilidade do 

sistema ternário NaCl/MEG/água. (Figueiredo et al., 2014, em publicação; Senna,2009).  

A fim de determinar a solubilidade de sais específicos em misturas de solventes, Senna 

(2008) se valeu da densidade como grandeza indireta, enquanto Chiavone Filho e Rasmussen 

(1993) utilizaram o clássico método gravimétrico. Este trabalho, além da densidade, teve o 

objetivo de testar a condutividade como grandeza indireta para a determinação da solubilidade 

do cloreto de cálcio. 

A fim de se conhecer o comportamento das grandezas indiretas, a etapa inicial da 

metodologia consiste na elaboração de curvas de calibração tanto de densidade como de 

condutividade. Já a segunda etapa do método é o experimento de saturação propriamente dito. 

Ambas as etapas são detalhadamente descritas nos subitens a seguir.  

4.2.1 Curvas de Calibração 

A etapa inicial consiste na preparação gravimétrica da solução de solventes de 

concentração conhecida. No caso das curvas com os solventes puros, essa etapa não é 

necessária. De posse da mistura de solventes, procede-se a preparação, também gravimétrica, 

das soluções de concentrações conhecidas de sal. As soluções salinas foram armazenadas em 
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pequenos vidros âmbar. A Figura 6 ilustra os procedimentos seguidos durante a elaboração 

das curvas. 

 

  

 

 

Fonte: A autora. 
 

As concentrações de cloreto de cálcio foram selecionadas de modo que pudessem 

descrever satisfatoriamente o comportamento da grandeza (densidade e condutividade) 

indireta, isto é, sem que houvesse um agrupamento de pontos em regiões muito diluídas ou 

muito concentradas em sal. Dessa forma, ao final do experimento, conhecendo-se a densidade 

e condutividade das amostras advindas do experimento de saturação, não será necessária a 

extrapolação da relação, fornecida pelas curvas de calibração, para o cálculo da solubilidade 

do sal. 

Dando prosseguimento à elaboração, as soluções salinas passam por um processo de 

homogeneização até a completa dissolução do sal adicionado. Tais soluções terão as 

densidades e as condutividades aferidas à temperatura de 25 °C.  

Embora o experimento de saturação tenha sido realizado sob diferentes temperaturas, 

todas as curvas de calibração foram elaboradas somente a 25 °C. No entanto, o procedimento 

de diluição da amostra saturada garante que a precipitação do sal não ocorra durante as 

análises das propriedades indiretas. 

 

4.2.2 Experimento de Saturação 

Uma vez determinada a curva de calibração, a segunda etapa da metodologia será 

iniciada. Durante esta etapa foi utilizado o aparato experimental ilustrado na Figura 6.  A 

Figura 7 traz um esquema mostrando todo este procedimento experimental que visa a 

determinação da solubilidade. 

 

Preparo 

gravimétrico 

do solvente 

Preparo 

gravimétrico de 

soluções salinas 

Aferição da 

densidade e 

condutividade 

Homogeneização 

Figura 6 - Fluxograma da elaboração das curvas de calibração. 



Capítulo 4. METODOLOGIA 45 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

Inicialmente, a mistura de solvente previamente preparada será adicionada às células 

de borossilicato. Em seguida, o cloreto de cálcio é gradativamente introduzido neste sistema, 

já sob agitação, até que seja observado um excesso de sal. O sistema permanecerá sob 

agitação durante noventa minutos, e, posteriormente, será submetido a um período de repouso 

suficiente para garantir a total decantação do cloreto de cálcio em excesso.  

Algumas metodologias, como Sobrinho (2013) sugerem a elevação temporária da 

temperatura do sistema, para favorecer a maturação dos microcristais formados e assim, 

garantir uma total decantação dos cristais presentes na solução saturada. Este procedimento 

não foi adotado neste estudo devido ao fato da existência de zonas de equilíbrio metaestável. 

Assim, a alteração da temperatura durante o experimento pode conduzir à formação de fases 

sólidas distintas. 

Retomando o procedimento, após a total decantação, uma alíquota da fase líquida em 

equilíbrio será extraída e pesada, para que então se proceda a diluição. Esta diluição é 

realizada com a mesma mistura de solvente utilizada durante o experimento. Assim, se o 

experimento tiver o objetivo de determinar a solubilidade do dicloreto numa mistura de 

solventes contendo 10% de MEG, à alíquota de amostra saturada será adicionada determinada 

massa conhecida da solução de 10% MEG. Dessa forma, apesar de realizada a diluição, a 

curva de calibração permanece válida. 

Adição de 

CaCl2 em 

excesso 

Agitação do sistema 

seguida de um período 

de decantação 

Aferição da 

densidade e 

condutividade 

Retirada de amostra de 

solução satura e 

posterior diluição 

Figura 7 - Fluxograma das etapas do procedimento experimental para determinação da 

solubilidade do cloreto de cálcio em mistura de solventes. 
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Completados esses processos, a densidade da solução diluída será aferida por meio do 

densímetro, assim como a condutividade por meio do condutivímetro, ambas à temperatura 

controlada de 25°C. A composição mássica do sal na condição de saturação será então 

calculada, com auxílio das curvas de calibração.  

O cloreto de cálcio utilizado possui duas moléculas de hidratação (CaCl2.2H2O). Este 

fato faz com que água seja adicionada ao sistema, à medida que o sal é adicionado, alterando-

se assim a composição inicial do solvente. Então, procedeu-se ainda uma correção da 

composição inicial do solvente, que será mais bem explanada na seção seguinte. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Teor de umidade dos reagentes 

5.1.1. Análises termogravimétricas  

Dois dos três reagentes principais utilizados neste trabalho, o monoetileno glicol e o 

cloreto de cálcio são compostos altamente higroscópicos. Dessa forma, uma prática recorrente 

durante todo o período experimental foi a verificação do teor de umidade dos reagentes 

utilizados. Para o cloreto de cálcio, a análise realizada foi a termogravimetria. O aparelho 

utilizado foi o modelo DTG-60, da marca Shimadzu, alimentado por gás nitrogênio de alta 

pureza.  

A decomposição do reagente não era o interesse da análise. Assim, a TG foi realizada 

tendo por base a metodologia de Fraissler (2009), e uma faixa de temperatura reduzida, até 

200 °C, foi adotada. 

Figura 8 – Análise termogravimétrica do reagente CaCl2.2H2O 

 

Fonte: Autora 

 A Figura 8 ilustra o resultado de uma das análises de TG realizada. Nela pode-se 

perceber o decaimento da massa inicial da amostra, em função do aumento da temperatura do 

forno do equipamento. Em torno da 160°C, a massa da amostra se torna constante, indicando 
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a total eliminação da água inicialmente presente, tanto a água livre quanto a água de 

cristalização, pois o reagente foi utilizado na sua forma dihidratada. 

 Através da razão entre as massas iniciais e finais da TG, calcula-se o teor de água 

presente no reagente. Idealmente, caso não houvesse a presença de água livre, tal razão teria o 

mesmo valor da razão entre as massas molares do sal anidro e do sal hidratado. No entanto, as 

análises mostraram uma razão entre as massas inferior à razão esperada, indicando assim a 

presença de água livre. 

 Assim, as TGs realizadas permitiram detectar a presença de 0,98% (em média) de 

água livre no reagente. 

 

5.1.2. Titulação Karl Fischer  

A titulação Karl Fischer foi realizada com o intuito de avaliar a quantidade de água 

livre presente no monoetilienoglicol. Esse importante método titulométrico baseia-se em uma 

oxidação-redução que é relativamente específica para a água (Skoog, 2006). As análises 

resultaram num teor de umidade inferior a 0,5%, em porcentagem mássica. 

 

5.2. Correção da concentração do solvente 
A metodologia de correção da concentração do solvente tem início desde a etapa de 

elaboração das curvas de calibração. Nesta etapa, são preparadas diversas soluções diluídas 

com concentrações distintas de cloreto de cálcio. Assim, o solvente terá uma concentração 

específica para cada ponto da curva de calibração. A partir deste ponto, tomaremos a curva de 

calibração da concentração inicial do solvente de 10% de MEG, em porcentagem mássica. A 

porcentagem realmente obtida experimentalmente foi 9,9978%. Os pontos pretendidos para 

integrar a curva experimental foram 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40 e 48% em porcentagem mássica 

de sal hidratado. Assim a concentração de solvente para cada ponto da curva, será calculada 

da seguinte maneira: 

100�′���
�

=
��������

���
∗�����

������ ���� ���������∗
�∗�����

�����������

∗ 100     (5.1) 

A equação (4.1) inclui também, no cálculo da porcentagem mássica de MEG no 

solvente, a quantidade de água de hidratação adicionada. Os valores da massa de solvente e 

massa de sal hidratado adicionados para a elaboração de cada solução diluída foram medidos 
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com auxílio da balança Shimadzu. A porcentagem mássica de sal anidro foi calculada a partir 

da equação (4.2). 

100������
=  

���� ���������∗
�������

�����������

���� ���������� �����
∗ 100    (5.2) 

De posse das porcentagens mássicas para cada ponto da curva, obteve-se a curva 

representada na Figura 9, e consequentemente, uma relação entre a porcentagem mássica de 

MEG livre de sal e a porcentagem mássica de cloreto de cálcio anidro. 

Figura 9 - Relação entre a porcentagem mássica de MEG livre de sal e a 
porcentagem mássica de cloreto de cálcio anidro. 

 

Fonte: A autora. 

  

 A próxima etapa consistiu na determinação da porcentagem mássica de MEG livre 

de sal, para a solução saturada. É importante lembrar que, segundo o procedimento 

experimental, a amostra de solução saturada passou por um processo de diluição para que suas 

condutividade e densidade fossem então, aferidas, processo ilustrado na Figura 10. 

 A curva de calibração de densidade versus porcentagem mássica de sal anidro 

fornecerá a quantidade de sal anidro presente na solução diluída. A partir dessa informação, 

com auxílio da relação mostrada na Figura 9, encontra-se a quantidade de MEG na solução 

diluída, tendo em vista que a massa total desta é conhecida. 

y = -0,0006x2 - 0,0288x + 9,9978
R² = 0,9996

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

9,40

9,60

9,80

10,00

0 10 20 30 40

1
0

0
 w

' M
EG

100 wCaCl2

10% MEG



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 51 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

Figura 10 - Diluição das amostras de solução saturada. 

 

Fonte: A autora. 

Quanto à corrente de solvente ilustrada na Figura 10, as quantidades de MEG e água 

são facilmente determinadas através da porcentagem mássica de MEG inicial (9,9978%, no 

caso em estudo) e da massa de solvente adicionada. 

Finalmente, a composição da solução concentrada pode ser calculada por meio de um 

simples balanço de massa, evidenciado pelas Equações (5.3), (5.4) e (5.5). 

 

����.���.
��� = ����.���.

��� −  �����.����������
���   (5.3) 

����.���.
��� = ����.���.

��� − �����.����������
���    (5.4) 

%����.���.
��� =

����.���.
���

����.���.
��������.���.

���
∗ 100    (5.5) 

 

O procedimento foi repetido para cada curva de calibração, isto é, para concentração 

de MEG livre de sal inicial (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% MEG).  

Após a correção, a porcentagem de MEG livre de sal assume valor distinto para as 

duas isotermas, pelo fato da solubilidade ser maior para a temperatura de 50°C. Quanto maior 

a quantidade de sal solubilizado, maior também a quantidade de água de hidratação e, 

portanto, menor a porcentagem de MEG no solvente. 
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5.3.  Condutividade 
O primeiro passo tomado antes de se determinar a condutividade das soluções 

eletrolíticas envolvendo a misturas dos solventes água e MEG, foi a validação do método 

proposto, com base na reprodutibilidade de dados da literatura de condutividades do cloreto 

de cálcio somente em água. 

Figura 11 - Condutividades de soluções de cloreto de cálcio em água, sob diversas 
temperaturas. 

 

Fonte: Autora 

  

A condutividade é uma grandeza muito sensível às variações de temperatura. Logo 

dados aferidos sob condições distintas de temperatura apresentarão desvios significativos, 

mesmo que as soluções possuam as mesmas concentrações salinas. No entanto, na Figura 11 

foram incluídos dados de condutividade também a 20°C, embora no presente trabalho tenha 

sido utilizada a temperatura de 25°C, a fim de se avaliar o comportamento da curva de 

condutividade. 

 Os dados de Muniz (2003) são os de maior interesse para este trabalho, pois esboçam a 

isoterma de condutividade a 25°C. Assim, os erros entre as medidas de Muniz (2003) 

puderam ser calculados, para concentrações semelhantes.  
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Tabela 2 - Erros relativos das medidas experimentais em relação aos dados de Muniz (2003). 

 
Muniz (2003) Este Trabalho Erro 

Relativo* 
(%) 100wCaCl2 

Condutividade 
(mS/cm) 

Temperatura 
(°C) 

100wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 

4,251 65,0 25,1 - - - 

5,258 76,9 25,1 5,138 80,32 4,44 

6,243 88,4 25,0 - - - 

7,209 100,7 25,0 - - - 

8,155 111,3 25,1 - - - 

15,080 173,9 25,0 15,237 180,55 3,83 

18,165 189,2 25,1 - - - 

21,720 202,0 25,0 - - - 

24,948 205,0 25,1 25,134 208,57 1,74 

29,642 196,5 25,3 - - - 

35,642 162,1 25,2 35,193 167,48 3,32 
Fonte: Autora 
* Erro Relativo = (Condutividade experimental – Condutividade Muniz)/ (Condutividade Muniz) * 100 

 

 Como se pode observar na Tabela 2, os erros relativos para pontos semelhantes variam 

entre 1,74 e 4,44%, para pontos de concentrações semelhantes. No entanto, embora as 

concentrações de ambas as curvas sejam semelhantes, elas apresentam pequenas variações 

entre si, o que pode justificar a ligeira diferença entre as condutividades aferidas. Além disso, 

Muniz (2003) reporta ainda variações no valor da temperatura durante as medições. Logo, o 

método utilizado para a aferição para condutividade neste trabalho, foi considerado válido. 

 Os dados de Lide (2005) auxiliam na visualização do efeito da temperatura sob a 

grandeza estudada. A isoterma de 20°C apresenta um comportamento deslocado 

negativamente em relação à isoterma de 25°C, mas ambas as curvas apresentaram o mesmo 

comportamento. Este fator negativo da diminuição da temperatura era esperado, já tendo sido 

amplamente estudado por Robinson e Stokes (1954) para diversos sais, na faixa de 

temperatura de 5 a 65°C. 

 Já os dados de Robinson e Stokes (2002) não são de grande relevância para este 

trabalho por representaram somente a região de soluções muito diluídas. No entanto, até 

mesmo esses dados estão de acordo com o comportamento global da curva de condutividade a 

25°C. Comportamento este coerente com os estudos de Tucker (1912), que embasa o 

decaimento da condutividade, em concentrações elevadas de cloreto de cálcio, na 

interferência de íon na movimentação dos demais íons. Sendo a condutividade intimamente 

relacionada à mobilidade de íons, tal grandeza sofrerá um decréscimo em casos específicos 

nos quais a quantidade de íons em solução é demasiadamente elevada. Tais são os casos de 

sais muitos solúveis, como o cloreto de cálcio e o cloreto de magnésio (Oliveira, 1999).  
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 Inicialmente o intuito da aferição da condutividade das soluções de cloreto de cálcio 

em misturas de solventes, foi utilizar a grandeza como medida indireta da solubilidade do sal 

em composições diversas dos solventes, água e MEG. Entretanto, o comportamento não-

monotônico da curva de condutividade, aproximadamente quadrático para a faixa de 

concentração estudada, não permite este tipo de análise. Tendo este tipo curva, caso 

pretendêssemos calcular a concentração do cloreto de cálcio a partir do valor conhecido da 

condutividade da solução saturada, obteríamos dois possíveis valores de concentração, ou 

seja, o método não seria suficiente para determinar a solubilidade do sal. Portanto, o 

procedimento de cálculo da solubilidade do CaCl2 a partir da condutividade da solução 

saturada foi descartado. 

 Uma vez comprovada a validade da metodologia experimental, os dados de 

condutividade em misturas de solvente foram então aferidos e encontram-se ilustrados na 

Figura 12.  

Cada série de dados das Figuras 12a e 12b ilustra condutividades das soluções salinas 

para dada faixa de composição de solvente, em porcentagem mássica, indicada na legenda. 

Vale salientar que as composições do solvente indicadas estão em base mássica, e indicam a 

concentração de MEG livre de sal, isto é, a concentração de MEG levando em consideração 

apenas a presença de MEG e água. 

Analisando as Figura 12, percebe-se que a adição de MEG ao solvente provoca uma 

diminuição da condutividade de soluções salinas de concentrações semelhantes. Tal efeito 

pode ser mais bem visualizado na Figura 13. Nela encontram-se plotados valores de 

condutividade de soluções contendo 15,12, 22,65 e 30,18, em porcentagem mássica de cloreto 

de cálcio anidro, em média (ver Apêndice B), em composições se solvente variando entre 

17,19 e 84,68% de MEG livre de sal. 
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Figura 12 - Condutividade de soluções de cloreto de cálcio em misturas de água e MEG, 
à temperatura de 25°C. 

 

Fonte: Autora 

  

A tendência de diminuição da condutividade elétrica é justificada pela relação entre 

esta grandeza e a viscosidade da solução estudada (Robinson e Stokes, 1954).  À medida que 

a concentração de MEG aumenta, o solvente se torna mais viscoso, os íons perdem 

mobilidade e a condutividade cai. 
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Figura 13 - Condutividades de soluções salinas de 15,12, 22,65 e 30,18 (100 wCaCl2) em 
diversas misturas de solventes, a 25°C. 

 
Fonte: Autora 

 

A viscosidade também explica o fato de a série mais concentrada em sal (30,18) 

apresentar os menores valores de condutividade, quando comparadas concentrações de MEG 

similares, pois a adição de sal ao sistema também influencia positivamente no aumento da 

viscosidade.  

 

5.3.1. Método sintético 

Embora o foco do trabalho tenha sido a metodologia analítica para a determinação da 

solubilidade a partir, também, da condutividade, o método sintético foi testado paralelamente. 

Isso porque a precisão com a condutividade foi deficiente em relação à densidade para o 

método analítico. No entanto, a condutividade apresenta-se como uma grandeza de grande 

interesse do ponto de vista industrial, pois sua aferição pode ser realizada numa corrente de 

processo diretamente (on line). 

O método sintético foi aplicado seguindo a metodologia descrita por Oliveira (1999). 

Uma mistura com sal em excesso, de concentração conhecida, de cloreto de cálcio e solvente 
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enquanto a condutividade foi monitorada. A Figura 14 representa a curva de condutividade 

em função do volume de solvente adicionado.  

Esta metodologia permite que se gerem uma curva de dissolução, até o ponto que 

ainda se pode observar cristais de sal, e uma curva de diluição, a partir do momento que uma 

única fase passa a ser observada. A interseção de ambas as curvas indica o equilíbrio sólido-

líquido, ou seja, a solubilidade do cloreto de cálcio no solvente em estudo. Como o objetivo 

foi somente a validação do método sintético como alternativa para determinação da 

solubilidade do cloreto de cálcio, o único solvente estudado foi a água pura. 

Figura 14 – Condutividade, a 25°C, em função de volume de água adicionado. 

 

Fonte: Autora 

 

É importante ressaltar que a Figura 14 representa apenas um experimento realizado, 

enquanto estes foram realizados minimamente em duplicata. A solubilidade encontrada, em 

porcentagem mássica de cloreto de cálcio, foi 48,58, com desvio padrão de 0,04. Esse valor 

apresenta -0,24% de erro em relação ao valor reportado por Linke e Seidell (1958). 

 

5.4. Densidade 
Inicialmente, a densidade foi uma maneira de verificar a qualidade da água deionizada, 

pois os valor de 0,9970 g/cm³ encontrado experimentalmente, está de acordo com o valor 

apresentado por Poling et al (2008), 0,997042 g/cm³.  
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Em seguida, buscou-se validar a metodologia experimental com base em dados de 

densidade de soluções de cloreto de cálcio somente em água. Em Poling et al (2008) são 

reportados os dados de interesse em diversas temperaturas, numa faixa de -5 a 140°C. Apesar 

de não trazer dados de densidade a 25°C especificamente, esses valores puderam ser 

interpolados. A Figura 15 traz os valores de densidade experimentais, juntamente aos valores 

interpolados.  

Figura 15 - Densidade de soluções de cloreto de cálcio em água, a 25°C. 

 

Fonte: Autora 

 

 A Figura 15 evidencia o comportamento monotônico, e aproximadamente linear, da 

densidade em relação à concentração do cloreto de cálcio. Assim, ao contrário da 

condutividade elétrica, é adequada sua utilização como grandeza indireta para a estimativa da 

solubilidade do sal em misturas de solventes.  

 Ainda sobre a densidade é interessante observar o efeito da presença de MEG no 

solvente, para dadas concentrações de sal, mostrado na Figura 16. Sendo o monoetileno glicol 

mais denso que a água, à mesma temperatura, a adição deste ao solvente, provoca um 

aumento da densidade da solução. Este efeito também pode ser considerado linear. 
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Figura 16 – Densidades, a 25°C, de soluções salinas de 15,12, 22,65 e 30,18 
(100wCaCl2), em função da concentração de MEG livre de sal; w = fração mássica. 

 

Fonte: Autora 

 

 

5.5. Solubilidade  
A metodologia desenvolvida para a determinação da solubilidade teve por base aquela 

proposta por Chiavone Filho e Rasmussen (1993). No entanto, diversas metodologias para 

determinação de solubilidade de sais foram implementadas desde então, muitas das quais 

apresentam discordâncias em relação a alguns parâmetros experimentais. Um desses 

parâmetros é o tempo sob o qual o sistema deve ser mantido sob agitação, ou vibração. Sang 

et al (2014), mantiveram os sistemas, ternários e quaternários, por eles estudados sob vibração 

contínua durante 7 dias, e o processo decantação dos cristais durou também 7 dias. Já 

Adiguzel et al (2014), adotou o tempo de 1 dia de agitação e igual período para a total 

decantação dos cristais. 

Tendo em vista essas disparidades, anteriormente à determinação dos dados 

propriamente ditos, buscou-se analisar a influência do tempo de agitação no valor final da 

solubilidade do sal. Foi testado o tempo de agitação sugerido por Chiavone Filho e 

Rasmussen (1993), 90 minutos, como também o tempo de 3 horas de agitação. Os resultados 

obtidos são ilustrados na Tabela 3.  
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Tabela 3 - Solubilidade de cloreto de 
cálcio em água, a 25°C, para diferentes 
tempos de agitação. 

Tempo(h) 100 wCaCl2 

1,5 48,5864 

3,0 48,5824 

 

Fonte: Autora 

 

 Através deste procedimento inicial, percebeu-se que um tempo de agitação superior a 

90 minutos não influencia no valor da solubilidade obtida. O desvio padrão entre ambos os 

valores foi de 0,0020. Assim, conclui-se que o equilíbrio foi atingido, mesmo quando o tempo 

menor de agitação foi adotado. É válido ressaltar que os valores de solubilidade apresentados 

representam uma média de valores obtidos de amostras retiradas após o tempo de agitação 

citado, e amostras retiradas depois de mais 30 minutos de agitação após a retirada da primeira 

amostra. 

 Uma vez definido o tempo de agitação, passou-se à validação da obtenção das 

solubilidades do sal em água a 25 e 50°C, a partir de dados disponíveis na literatura. Os dados 

experimentais possuem desvios padrão de 0,0809 e 0,0969, para os valores das temperaturas 

inferior e superior, respectivamente. A Tabela 4 traz os dados experimentais juntamente aos 

valores encontrados na literatura. 

Tabela 4 – Valores da literatura e experimentais para as solubilidades de cloreto de cálcio em 
água, em diversas temperaturas. 

Referência Temperatura (°C) 100 wCaCl2 Fase sólida 
Erro relativo* 

(%) 

Basset (1937) 50,00 56,70 CaCl2.2H2O 1,64 

Potter e Clynne 
(1978) 

49,37 56,03 CaCl2.2H2O 0,47 

Masoudi (2005) 50,00 56,20 CaCl2.2H2O 0,77 

Este trabalho 50,00 55,77 - - 

Linke e Seidell (1958) 25,00 45,30 CaCl2.6H2O -7,12** 

Lide (2005) 25,00 44,84 - -8,22** 

Conde (2004) 25,00 44,67 CaCl2.6H2O -8,64** 

Linke e Seidell (1958) 25,00 48,70 CaCl2.4H2Oα 0,36 

Conde (2004) 25,00 48,79 CaCl2.4H2Oα 0,53 

Este trabalho 25,00 48,53 - - 
Fonte: Autora 

* Erro Relativo = (Valor experimental – Valor da Literatura)/ (Valor da Literatura) * 100 
** a fase sólida reportada na literatura é diferente da identificada neste trabalho a partir dos valores de 
solubilidade. 
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Os dados da literatura das solubilidades do cloreto de cálcio em água à 50°C possuem 

certa variância entre si, apesar de representarem todos uma única fase sólida. O erro do valor 

experimental em relação a Basset (1937) é superior a 1%. No entanto quando comparado aos 

valores das literaturas mais atuais, o valor experimental apresenta erros inferiores a 1%. A 

fase sólida em equilíbrio não foi especificada pelo fato de a metodologia experimental não 

incluir a análise da fase sólida. 

 

Figura 17 - Curva de solubilidade do cloreto de cálcio em água

 

Fonte: Conde, (2004, p.3, adaptada). 

 

Na Tabela 4, percebe-se ainda grande disparidade nos erros calculados para a 

solubilidade a 25°C. A justificativa das disparidades se deve ao fato de essa temperatura 



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 62 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

encontrar-se numa zona na qual é possível a formação de diferentes fases sólidas, como ilustra 

a Figura 17. Linke e Seidell (1958) reportam a fase sólida hexahidratada como sendo a única 

estável, sendo as demais metaestáveis. Já Conde (2004) afirma que os tetrahidratos nas formas 

α e β também são estáveis. É valido salientar que os dados de Conde (2004) são dados 

calculados por meio de correlações por ele propostas. 

Em relação ao dado obtido neste trabalho, nota-se que os erros mais pronunciados são 

aqueles em relação aos valores de solubilidade para os quais a fase sólida formada possui seis 

moléculas de hidratação. Já os valores de solubilidade de amostras que apresentam fase sólida 

tetra hidratada na forma α estão de acordo com o valor experimental. Apesar da fase sólida 

não ser objeto de estudo deste trabalho, a concordância com valores da literatura, evidencia 

que a fase sólida obtida experimentalmente foi o CaCl2.4H2Oα.  

Após a validação da metodologia experimental, são obtidos enfim, os dados de 

solubilidade para a mistura de solvente, indicados na Tabela 5. A média dos desvios padrão 

para as isotermas de 25 e 50°C, foi 0,1301 e 0,2725, respectivamente, em porcentagem 

mássica de cloreto de cálcio.  

A ideia preliminar à realização do experimento era que a adição do monoetilenoglicol 

gradativamente causasse um decréscimo da solubilidade salina. Em se analisando os dados 

obtidos, para ambas as isotermas, é perceptível que o efeito salting-out provocado pela 

presença de MEG no solvente não é tão pronunciado para baixas concentrações de MEG no 

solvente. A partir de 35% e 30% aproximadamente, para as isotermas de 25 e 50 °C, 

respectivamente, em porcentagem mássica livre de sal, esse efeito passa a ser mais 

significativo.  

Tabela 5 - Solubilidade de cloreto de cálcio em misturas de água e MEG, a 25 e 50°C. 

25 °C 50 °C 

100w’MEG 100wCaCl2 100w’MEG 100wCaCl2 

0,00 48,53 0,00 55,77 

7,10 47,24 5,83 55,22 

14,28 47,11 12,01 54,98 

21,42 46,90 18,44 54,40 

28,54 46,89 24,78 54,01 

35,92 46,33 30,36 54,63 

46,33 41,54 40,96 49,86 

56,96 36,75 51,23 45,54 

67,40 33,49 61,73 41,92 

78,28 28,75 72,06 37,96 

89,49 24,42 83,99 33,03 
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Fonte: A autora. 

A Figura 18 ilustra o comportamento das solubilidades apresentadas em porcentagem 

mássica. 

Figura 18 - Isotermas de solubilidade (25 e 50°C) de cloreto de cálcio em misturas de 
água e MEG, em porcentagem mássica. 

 
Fonte: A autora 

 
Uma última conversão foi necessária antes de se passar à etapa de modelagem. A 

escala de concentração molar em base ionizada foi adotada. A Tabela 6 apresenta os dados 

experimentais após conversão. Esta escala adotada evidencia ainda mais a alteração no 

comportamento da solubilidade a partir de determinada composição do solvente, o que pode 

ser um indício de modificação da fase sólida que constitui o equilíbrio sólido-líquido em 

estudo. A Figura 19 traz as isotermas de solubilidade, a 25 e 50° C.  

Tabela 6 - Solubilidade de cloreto de cálcio em misturas de água 
e MEG, a 25 e 50°C, em base molar ionizada. 

25 °C 50 °C 

x’MEG xCaCl2 x’MEG xCaCl2 

0,0000 0,3147 0,0000 0,3804 

0,0217 0,3146 0,0177 0,3852 

0,0461 0,3256 0,0381 0,3940 

0,0733 0,3366 0,0616 0,4006 

0,1039 0,3503 0,0873 0,4096 
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25 °C 50 °C 

x’MEG xCaCl2 x’MEG xCaCl2 

0,1399 0,3607 0,1123 0,4277 

0,2003 0,3401 0,1676 0,4057 

0,2776 0,3221 0,2336 0,3902 

0,3751 0,3198 0,3189 0,3848 

0,5113 0,3066 0,4281 0,3788 

0,7120 0,2912 0,6037 0,3729 
Fonte: A autora 

 

Figura 19 - Isoterma de solubilidade (25 e 50°C) de cloreto de cálcio em misturas de água e 
MEG, em base molar ionizada.

 

Fonte: A autora 

 

5.6. Modelagem  

5.6.1. Modelo ideal 

O comportamento das isotermas apresentado claramente não é bem descrito pelo 

modelo ideal de solubilidade descrito pela Equação 2.31, pois este estima a solubilidade a 

partir da concentração dos solventes na mistura de solventes e da solubilidade do sal nos 

solventes puros. Além de a solubilidade do cloreto de cálcio em MEG puro não ter sido obtida 

experimentalmente, a solubilidade do sal na mistura de solventes não é proporcional à 

concentração de MEG no solvente. 

0,27

0,29

0,31

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,43

0,45

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

x C
aC

l 2

x'MEG

50° C 25° C



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 65 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

 Uma vez refutada a hipótese do comportamento ideal, a segunda modelagem proposta 

foi a utilização da equação de Setchenov a fim de se descrever os dados experimentais 

obtidos. 

 

5.6.2. Setchenov 

A equação de Setchenov correlaciona os dados de solubilidade em misturas de 

solventes em função da concentração de determinado componente no solvente. Como já visto, 

e ilustrado na Figura 19 esta correlação não representaria de maneira satisfatória o sistema em 

estudo, se aplicada de maneira direta a todo o conjunto de dados. 

Figura 20 - Equação de Setchenov aplicado aos dados de solubilidade de cloreto 
de cálcio em misturas aquosas de MEG, às temperaturas de 25° C e 50° C. 

 

Fonte: A autora. 

 

Apesar da não concordância do modelo num primeiro momento, percebe-se que há 

duas zonas de inclinações distintas em cada isoterma. Assim, aplicou-se o modelo de 

Setchenov para cada zona especificamente. 
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Figura 21 - Equação de Setchenov aplicada aos dados de solubilidade de cloreto de cálcio em 
misturas aquosas de MEG, a 25° C, segmentados em duas faixas de concentração de MEG no 
solvente. 

 

Fonte: A autora 

Nesta nova abordagem, optou-se pela utilização da equação expandida de Setchenov, 

como já descrito por Lee (1997), assim foram determinados quatro coeficientes de Setchenov, 

com também a solubilidade do CaCl2 na água pura. O coeficiente de determinação para ambas 

as etapas mostra que a variabilidade dos dados explicada por esse ajuste é superior a 95%. 

A equação 2.34 foi reescrita para o sistema em análise, gerando as equações 4.1 e 4.2.  

ln ������

�������
= �����

��� � + �����
��� + ln ������

���
   (4.1) 

ln ������

�������
= �����
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��� + �   (4.2) 

Por associação entre as equações 4.1, 4.2 e as equações que representam as curvas 

ilustradas na Figura 21, determinam-se os parâmetros do modelo, que se encontram resumidos 

na Tabela 7. O parâmetro c não representa nenhuma solubilidade, pois a equação 4.2 não pode 

ser aplicada para o valor de xCaCl2 = 0. Sendo assim, esta variável não possui sentido físico 

real. Ressalta-se ainda que tais parâmetros são válidos apenas para a isoterma de 25° C.  
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O procedimento da segmentação da isoterma em duas zonas distintas traz consigo uma 

discussão da faixa de aplicação de cada equação proposta. Neste sentido, buscou-se calcular o 

ponto de interseção das equações, isto é, a fração molar de MEG livre de sal até a qual a 

equação 4.1 é verdadeira. Tal ponto também é informado na Tabela 7. 

Tabela 7 - Parâmetros das equações de Setchenov para a isoterma de solubilidade de 25° C. 

Parâmetro Valor Faixa de Aplicação (x'MEG) 

ln xCaCl2 
H2O -1,1563 0 – 0,1286 

ks1 0,9624 0 – 0,1286 

ks2 0,9365 0 – 0,1286 

C -0,9436 0,1286 – 0,712 

ks3 0,4489 0,1286 – 0,712 

ks4 -0,7197 0,1286 – 0,712 

Fonte: A autora 

A Figura 22 ilustra o comportamento e equacionamento da solubilidade, para a 

isoterma de 50°C. 

 

Figura 22 - Equação de Setchenov aplicada aos dados de solubilidade de cloreto de cálcio em 
misturas aquosas de MEG, a 50° C, segmentados em duas faixas de concentração de MEG no 

solvente. 

 

Fone: A autora 
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A equação de Setchenov segmentada foi aplicada também para a isoterma de 50° C, na 

sua foram expandida, conforme as equações 4.3 e 4.4. O parâmetro d, apresentado na equação 

4.4, não possui sentido físico. 

ln ������

�������
= �����

��� � + �����
��� + ln ������

���
   (4.3) 

ln ������

�������
= �����

��� � + �����
��� + �    (4.4) 

 

A zona rica em MEG apresentou ajuste mais fraco que a zona rica em água, para 

ambas as isotermas. A variabilidade dos dados explicada pelo ajuste, para a isoterma de 50° 

C, foi também superior a 95%.  

Novamente, os parâmetros encontrados como também suas respectivas faixas de 

aplicação, são ilustrados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Parâmetros das equações de Setchenov para a isoterma de solubilidade de 50° C. 

Parâmetro Valor Faixa de Aplicação (x'MEG) 

ln xCaCl2 
H2O -0,9665 0 – 0,1070 

ks5 3,2619 0 – 0,1070 

ks6 0,6446 0 – 0,1070 

D -0,7804 0,1070 – 0,6037 

ks7 0,7883 0,1070 – 0,6037 

ks8 -0,8097 0,1070 – 0,6037 

Fonte: A autora 

 

5.6.3. UNIQUAC – Debye - Hückel 

A modelagem proposta por Chiavone Filho e Rasmussen (2000), detalhada na seção 

2.3.5, foi aplicada aos dados de solubilidade obtidos neste trabalho por meio do software 

PARASOLY, também desenvolvido pelos referidos autores. O método de estimativa do 

produto a partir de dados termoquímicos requer, primeiramente, a especificação da variação 

da capacidade calorífica na temperatura de fusão, entalpias de fusão e da própria temperatura 

de fusão do cloreto de cálcio, obtidas em Chase et al(1985) e mostradas na Tabela 9. 

Tabela 9 - Propriedades Termoquímicas do cloreto de cálcio 

Temperatura (K) ∆Hf (cal mol-1) ∆Cpf (cal K-1 mol-1) 

1045 6822 3,691 

Fonte: Chase et al (1985, p. 695). 



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 69 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

 As propriedades mostradas na Tabela 9 referem-se ao cloreto de cálcio anidro. Embora 

o sal utilizado, experimentalmente, tenha sido o cloreto dihidratado, foi feita essa 

consideração durante a etapa de modelagem. 

Os parâmetros de superfície e volume utilizados referentes aos solventes estudados, 

monoetileno glicol e água, foram os mesmos utilizados por Chiavone Filho e Rasmussen 

(2000). Já os parâmetros utilizados referentes aos íons foram calculados a partir dos 

parâmetros da água, e das massas molares de cada íon, cloreto e cálcio, conforme metodologia 

apontada por Oliveira et al (2014) e indicada nas equações 4.5 e 4.6. Os parâmetros utilizados 

encontram-se na Tabela 10. 

�í�� =  �á��� �
�í��

�á���
�      (4.5) 

�í�� = �á��� �
�í��

�á���
�      (4.6) 

 

Tabela 10 - Parâmetros se superfícies e volume para as espécies envolvidas 

Parâmetro Água MEG Ca+2 Cl- 

ri 0,9200 2,4087 2,0467 1,8105 

qi 1,4000 2,2480 3,1146 2,7552 

Fonte: A autora. 

 

A exemplo do procedimento adotado anteriormente, para o equacionamento de 

Setchenov, a modelagem por meio do modelo UNIQUAC + DH foi segmentada em quatro 

etapas, isto é, cada isoterma foi subdividida em duas regiões distintas, região rica em água e 

rica em MEG.  

Os parâmetros de interação foram estimados para cada região específica. Após a 

estimativa dos parâmetros, procedeu-se o cálculo dos pontos experimentais por meio do 

modelo e, além disso, este foi utilizado para predizer a solubilidade do cloreto de cálcio em 

MEG puro. 

5.6.3.1 Estimativa de parâmetros – Regiões rica em água  

O software permite uma correlação conjunta de valores de solubilidade e valores de 

coeficiente osmótico. Assim, para a estimativa dos parâmetros de interação da região rica em 

água foram utilizados além dos dados de solubilidade experimentais e da literatura, os dados 
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de coeficiente osmótico apresentados por duas fontes distintas, Patii (1991) e Rard e Clegg, 

(1997).  

Para a isoterma de 25°C, foram utilizados 12 dados de solubilidade, descritos na 

Tabela 11, e 37 dados de coeficiente osmótico. Já o procedimento realizado para a isoterma de 

50°C contou com 8 dados de solubilidade (ver Tabela 11) e 23 dados de coeficiente osmótico. 

Os dados de coeficiente osmótico utilizados podem ser verificados nos arquivos de entrada do 

programa, apresentados no Apêndice C.  

É válido ressaltar que o software utilizado também contabiliza o peso de cada tipo de 

dado (solubilidade ou coeficiente osmótico) no cálculo de sua função objetivo. Assim, apesar 

do grande número de dados de coeficiente osmótico, priorizaram-se os dados de solubilidade. 

Os pesos adotados foram 0,95 para os dados de solubilidade e 0,05 para os dados de 

coeficiente osmótico. 

Tabela 11 – Dados de solubilidade de cloreto de cálcio, da região rica em água, em diversas 
temperaturas. 

100wCaCl2 100w’
MEG Temperatura Fonte 

47,50 0,00 293,15 Seidell 

48,53 0,00 298,15 Este Trabalho 

47,24 7,10 298,15 Este Trabalho 

47,11 14,28 298,15 Este Trabalho 

46,91 21,42 298,15 Este Trabalho 

46,89 28,54 298,15 Este Trabalho 

46,33 35,92 298,15 Este Trabalho 

48,70 0,00 298,15 Seidell 

49,30 0,00 300,65 Seidell 

49,80 0,00 302,65 Seidell 

48,43 10,00 303,15 Masoudi 

47,04 25,00 303,15 Masoudi 

55,37 0,00 318,15 Masoudi 

56,03 0,00 322,52 Potter e Clynne 

55,77 0,00 323,15 Este Trabalho 

55,22 5,83 323,15 Este Trabalho 

54,98 12,01 323,15 Este Trabalho 

54,40 18,44 323,15 Este Trabalho 

54,01 24,78 323,15 Este Trabalho 

54,63 30,36 323,15 Este Trabalho 

Fonte: A autora 
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A Tabela 12 apresenta os parâmetros aij estimados e que foram utilizados para calcular 

os dados experimentais. Como esclarecido anteriormente, para a região rica em água, cada 

isoterma apresenta um conjunto de parâmetros distinto. 

Tabela 12 - Parâmetros aij, para a região rica em água. 

Parâmetro 25° C 50° C 

H2O – MEG -549,17 -721,86 

H2O – Ca+2 64,14 -78,57 

H2O – Cl- 64,14 -78,57 

MEG – H2O -549,17 -721,86 

MEG – Ca+2 -455,15 -624,44 

MEG – Cl- -455,15 -624,44 

Ca+2
 – H2O -359,06 -350,44 

Ca+2
 – MEG -2000,00* -2000,00* 

Cl-
 – H2O -359,06 -350,44 

Cl-
 – MEG -2000,00* -2000,00* 

Fonte: A autora 
*valor fixado. 

 

Os parâmetros de interação entre os íons (cálcio-cloreto, cloreto-cálcio) foram 

considerados desprezíveis e admitiu-se o valor nulo, assim como os parâmetros do tipo aii 

(cálcio-cálcio, cloreto-cloreto, água-água e MEG-MEG). 

Figura 23 – Solubilidade de cloreto de cálcio em água calculada versus solubilidade 
experimental; dados relativos à região rica em água para as isotermas de 25 e 50° C. 

 

Fonte: A autora 
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A Figura 23 apresenta os valores de solubilidade simulados em função dos valores 

experimentais em base molar ionizada. Percebe-se a dispersão dos valores não acentuada, 

indicando uma boa adequação dos parâmetros. Os erros relativos dos valores calculados em 

relação aos valores experimentais comprovam esta adequação, se situando numa faixa de 

0,07% a 4,52%. Assim sendo, deu-se início à próxima etapa da modelagem, a predição dos 

dados de solubilidade em mistura de solvente. 

 

5.6.3.2 Estimativa de parâmetros – Regiões rica em MEG 

Nesta etapa da modelagem, foram utilizados somente dados de solubilidade, sendo 

predominantemente pontos experimentais deste trabalho. Foram utilizados 7 dados de 

solubilidade para a isoterma de 25° C, e 6 dados para a isoterma de 50° C, todos descritos na 

Tabela 13. 

Tabela 13 - Dados de solubilidade utilizados para a estimativa de parâmetros da zona rica em 
MEG. 

100w’MEG
 

100wCaCl2 Temperatura Fonte 

35,92 46,33 298,15 Este Trabalho 

46,33 41,54 298,15 Este Trabalho 

56,96 36,75 298,15 Este Trabalho 

67,40 33,49 298,15 Este Trabalho 

78,28 28,75 298,15 Este Trabalho 

89,49 24,42 298,15 Este Trabalho 

40,00 44,20 303,15 Masoudi 

30,36 54,63 323,15 Este Trabalho 

40,96 49,86 323,15 Este Trabalho 

51,23 45,54 323,15 Este Trabalho 

61,73 41,91 323,15 Este Trabalho 

72,06 37,96 323,15 Este Trabalho 

83,99 33,03 323,15 Este Trabalho 

Fonte: A autora  

 

O conjunto de parâmetros específico para cada isoterma foi estimado e estão 

representados na Tabela 14. 

 



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 73 

Iêda Letícia Mendes Silva. Novembro/2016                              Dissertação de mestrado. PPGEQ/UFRN 
 

Tabela 14 - Parâmetros aij, para a região rica em MEG. 

Parâmetro 25° C 50° C 

H2O – MEG -1840,69 -1840,69 

H2O – Ca+2 -408,00 -470,35 

H2O – Cl- -408,00 -470,35 

MEG – H2O -1840,69 -1840,69 

MEG – Ca+2 -532,89 -586,47 

MEG – Cl- -532,89 -586,47 

Ca+2
 – H2O -936,58 -797,13 

Ca+2
 – MEG 2000,00* 2000,00* 

Cl-
 – H2O -936,58 -797,13 

Cl-
 – MEG 2000,00* 2000,00* 

Fonte: A autora 
*valor fixado. 
 

 Os erros relacionados a esta etapa da modelagem ficaram situados numa faixa de 0,01 

e 1,58% em módulo, sendo inferiores àqueles erros apresentados para a etapa anteriormente 

descrita. Este melhor ajuste é perceptível ao se analisar a Figura 24.  

Figura 24 – Solubilidade de cloreto de cálcio em água calculada versus solubilidade 
experimental; dados relativos à região rica em MEG, para as isotermas de 25 e 50° C. 

 
 
Fonte: A autora 
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 De posse dos coeficientes de interação, das quatro regiões de interesse, as isotermas de 

solubilidade a 25 e 50° C puderam ser geradas a partir do modelo UNIQUAC + Debye-

Hückel. 

 

5.6.3.3 Isotermas de solubilidade – UNIQUAC + DH 

A Figura 25 ilustra os dados simulados obtidos, juntamente aos dados experimentais. 

Seguindo o procedimento adotado, os dados simulados foram representados igualmente em 

quatro regiões distintas.  

Figura 25 – Isotermas (25 e 50° C) de solubilidade experimentais e calculadas. 

 

Fonte: A autora 

 Confirmando a percepção inicial em virtude das faixas de erros reportadas 

anteriormente para as regiões rica em água e rica em MEG, a Figura 25 mostra que o ajuste do 

modelo para a região rica em MEG foi mais consistente se comparado à região rica em água 

para ambas as isotermas. 
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 Ainda, percebe-se que o modelo foi estendido além da faixa de disponibilidade dos 

dados experimentais, ou seja, foram estimados pontos que não foram obtidos 

experimentalmente. Dentre estes dados, está a solubilidade do cloreto de cálcio em 

monoetileno glicol. A Tabela 15 traz os pontos estimados pelo modelo. 

Tabela 15 – Pontos estimados pelo modelo UNIQUAC + DH. 

x’MEG
 

xCaCl2 Temperatura (K) 

0,8465 0,28329 298,15 

0,9343 0,27546 298,15 

1,0000 0,27029 298,15 

0,7232 0,36843 323,15 

0,8465 0,36257 323,15 

1,0000 0,35533 323,15 
Fonte: A autora 

 

  Os erros de valores estimados em relação aos valores experimentais reportados 

anteriormente comprovam a boa adequação da metodologia proposta. No entanto, é 

importante salientar que a segmentação dos dados em zonas, implica na especificação de 

diversos conjuntos de parâmetros e, por conseguinte, numa restrição de aplicação do modelo.  

Uma das discussões pertinentes a cerca da extensão da aplicabilidade do modelo é, 

novamente, a fase sólida em equilíbrio. Chiavone-Filho e Rasmussen (2000) aplicaram o 

modelo UNIQUAC – Debye-Hückel para sistemas contendo sais anidros e que precipitam 

formando uma fase sólida única, em diversas condições de temperaturas.  

O sal estudado neste trabalho, o cloreto de cálcio, precipita sob diversas formas, à 

depender da temperatura, podendo precipitar sob formas distintas até mesmo sob uma 

condição única de temperatura. Os resultados simulados sugerem que, apesar de o efeito da 

temperatura ser contabilizado nos coeficientes de interação, o tipo de fase sólida formada é 

um fator importante a ser contabilizado no modelo. 

Ainda, foram adotadas propriedades termoquímicas referentes ao cloreto de cálcio 

anidro. O desenvolvimento de uma metodologia que contabilize as moléculas de hidratação 

no cálculo de tais propriedades também seria uma alternativa para que se amplie a 

aplicabilidade do modelo adotado. 
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6 CONCLUSÃO 

A utilização da grandeza densidade como forma de determinação indireta da 

solubilidade de cloreto de cálcio em misturas aquosas de MEG foi validada por meio da 

reprodução de dados da literatura, com erros relativos a literatura (em água) inferiores a 1%, 

como também da reprodutibilidade dos dados de solubilidade obtidos, resultando numa 

incerteza experimental da ordem de 0,3 % (m/m). Comprovando também, a validade dos 

parâmetros experimentais adotados, isto é, tempo de agitação do sistema e de decantação dos 

cristais. 

Já a utilização da condutividade não é indicada para o mesmo fim, pelo fato de esta 

grandeza não apresentar comportamento monotônico em relação à concentração do sal em 

estudo na solução. No entanto, o estudo das condutividades de soluções de composições 

diversas tanto de sal, como de solvente, permitiu evidenciar a influência da concentração de 

íon e da mobilidade destes, no valor da condutividade elétrica. Esta propriedade pode ser 

usada como variável de monitoramento de processo, apesar de não ser tão sensível para a 

determinação da concentração ou solubilidade pelo método analítico. O método sintético com 

a condutividade em água demonstrou viabilidade para o cloreto de cálcio. 

Os dados de equilíbrio sólido-líquido mostram que a presença de MEG em baixas 

concentrações no solvente não influencia significativamente a solubilidade do cloreto de 

cálcio. No entanto, para concentrações mais elevadas de MEG no solvente, este efeito se torna 

gradativamente mais pronunciado. Tal comportamento indica a alteração da fase sólida em 

equilíbrio. Quanto à temperatura, a solubilidade do referido sal sofreu efeito positivo em 

relação ao aumento da desta grandeza. No entanto, também se deve considerar o efeito da 

temperatura sobre a fase sólida. 

A equação de Setchenov aplicada a cada isoterma como um todo não refletiu de 

maneira satisfatória o comportamento experimental. Entretanto, a hipótese da alteração da 

fase sólida foi assumida, e a equação de Setchenov pôde ser aplicada novamente para zonas 

específicas de concentração de monoetilenoglicol livre de sal, nas isotermas de 25 e 50°C. 

Sob este enfoque, foram calculados os coeficientes de Setchenov para cada zona em 

específico. O mesmo procedimento foi reproduzido com sucesso para o modelo 

UNIQUAC+DH que permite extrapolação para condições mais concentradas em MEG. 
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APÊNDICE A – Curvas de calibração  
 

Tabela 16 - Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em água, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 

0,00 0,02 0,9970 

5,14 80,32 1,0397 

11,39 - 1,0938 

15,24 180,55 1,1292 

22,61 - 1,2002 

25,13 208,57 1,2261 

34,16 - 1,3198 

35,19 167,48 1,3342 

39,31 - 1,3810 
Fonte: A autora. 

Tabela 17 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 10,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 

w'MEG 

0,00 0,06 1,00961 10,00 

7,55 - 1,07203 9,73 

9,08 100,96 - 9,67 

15,06 - 1,13789 9,42 

18,11 156,64 - 9,28 

22,67 - 1,21009 9,05 

27,23 160,11 - 8,78 

30,13 - 1,28601 8,60 

36,31 116,24 - 8,15 
Fonte: A autora. 

Tabela 18 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 20,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,0217 20,00 

7,53 66,02 1,0837 19,47 

9,05 - 1,0958 19,35 

15,11 105,76 1,1486 18,85 

18,13 - 1,1763 18,56 

22,72 120,65 1,2188 18,09 

27,16 - 1,2621 17,58 

30,20 107,43 1,2926 17,19 

36,21 - 1,3591 16,31 
  Fonte: A autora. 
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Tabela 19 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 30,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,01 1,0360 30,00 

3,74 30,05 1,0651 29,62 

9,20 63,47 1,1102 29,01 

11,30 72,65 1,1269 28,76 

18,11 92,16 1,1874 27,84 

18,86 92,07 1,1925 27,73 

22,61 93,23 1,2266 27,15 

27,16 87,00 1,2712 26,37 

33,97 68,01 1,3390 24,99 
Fonte: A autora. 

 

Tabela 20 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 39,98 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,0493 39,98 

7,55 42,15 1,1087 38,92 

15,07 62,90 1,1713 37,68 

22,61 67,03 1,2370 36,19 

30,16 53,55 1,3074 34,38 
Fonte: A autora. 

 

Tabela 21– Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente composto 
por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 50,01 em porcentagem mássica de MEG 

livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,0617 50,01 

3,82 17,79 1,0908 49,36 

7,69 30,68 1,1211 48,65 

11,34 38,99 1,1503 47,93 

15,12 44,06 1,1814 47,11 

18,87 47,54 1,2134 46,23 

22,61 45,94 1,2450 45,26 

26,39 42,02 1,2793 44,19 
       Fonte: A autora. 
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Tabela 22 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 60,01 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,0034 1,0743 60,01 

7,54 22,2133 1,1321 58,42 

15,10 30,8167 1,1932 56,54 

22,64 28,8800 1,2575 54,31 

30,22 18,8153 1,3255 51,57 
Fonte: A autora. 
 
 
 
 

Tabela 23 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 70,00 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,0847 70,00 

7,52 13,63 1,1424 68,15 

15,05 17,40 1,2029 65,97 

22,76 15,03 1,2674 63,30 

28,40 9,38 1,3172 60,99 
Fonte: A autora. 
 
 
 
 
 

Tabela 24 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 79,97 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,0942 79,97 

3,77 6,43 1,1231 78,96 

7,55 10,23 1,1524 77,85 

15,10 12,57 1,2129 75,36 

22,64 8,77 1,2758 72,37 

30,15 4,66 1,3401 68,76 
Fonte: A autora. 
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Tabela 25 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 89,94 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,1027 89,94 

3,76 4,11 1,1314 88,80 

7,79 6,62 1,1629 87,47 

11,33 7,35 1,1904 86,21 

15,27 6,51 1,2222 84,68 

18,89 5,47 1,2523 83,14 

22,59 4,01 1,2831 81,42 
Fonte: A autora. 

 
 
 

Tabela 26 – Densidade e condutividade de soluções de cloreto de cálcio em solvente 
composto por água e MEG; solvente, inicialmente contendo 99,95 em porcentagem mássica 

de MEG livre de sal, a 25°C. 

100 wCaCl2 
Condutividade 

(mS/cm) 
Densidade 

(g/cm³) 
100 w'MEG 

0,00 0,00 1,1100 99,95 

3,78 2,43 1,1386 98,68 

7,56 3,56 1,1674 97,30 

11,32 3,63 1,1969 95,81 

15,07 3,10 1,2276 94,19 
Fonte: A autora. 
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APÊNDICE B – Concentrações de cloreto de cálcio 
 

 

As Figuras 13 e 16 trazem séries, de concentrações específicas de cloreto de cálcio, 

que ilustram a influência da concentração de MEG livre de sal nas grandezas condutividade e 

densidade, respectivamente. No entanto, a concentração de cloreto de cálcio apresenta certa 

variação, pois foram preparadas soluções com diferentes solventes. A Tabela 27 traz o desvio 

padrão para cada concentração de sal especificada. 

 

Tabela 27 – Desvios das concentrações médias de cloreto de cálcio, exibidas 
nas Figuras 13 e 16. 

100 wCaCl2 Desvio Padrão 

15,12 0,0721 

22,65 0,0568 

30,18 0,0278 
Fonte: A autora. 
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APÊNDICE C – Arquivos de Entrada do PARASOLY 

C.1 Arquivo de entrada da região rica em água, para a isoterma de 25° C. 
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C.2 Arquivo de entrada da região rica em água, para a isoterma de 50° C. 
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