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1. Baixando o COCO-COFE: 

1.1  Fazendo o Download. 

Primeiramente vá até a página https://www.cocosimulator.org/, lá você encontrará 

esse “Layout”: 

 

 

Vá na parte de “Downloads” indicado pela seta acima, nesta parte clique no link 

em ”file” indicado pela seta abaixo: 

 

Depois disso você terá a opção de escolher onde deseja que o instalador seja 

baixado, ao escolher espere a instalação terminar e execute o instalador: 

https://www.cocosimulator.org/
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Lembre de permitir que o programa faça alterações no dispositivo: 

 

Ao abrir o instalador ele vai dar a opção de concordar com os termos de 

compromisso do programa, para concordar clique em “I agree”:  
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Em seguida, escolha se quer que o programa esteja disponível para todos usando o 

computador “Install for anyone using this computer” ou somente para você "Install just 

for me” e clique em “Next”: 
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Posteriormente escolha quais extensões do programa deseja ter no seu 

computador, as extensões normalmente utilizadas serão selecionadas automaticamente. 

Após isso clique em “Next”: 

 

Aqui você pode escolher ou criar a pasta onde estarão os atalhos do programa: 
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Aqui você pode escolher onde será a pasta que o programa vai ser instalado. Após 

isso clique em “Install” para efetuar a instalação. Lembre que durante a instalação será 

necessário permitir as instalações das extensões, a instalação delas podem ser mais 

simples, mas de maneira geral segue um processo análogo: 

 

 

1.2 Possíveis problemas. 

Caso não consiga baixar, verifique se é o seu antivírus que está identificando o 

site como uma ameaça e impedindo que o mesmo faça as alterações necessárias para 

fazer o download, você pode resolver esse problema indo nas configurações do antivírus 

e adicionando o site do COCO que vc está fazendo o download como uma exceção. 

Outro problema que pode ocorrer é não lembrar onde está a pasta que foi feita a 

instalação do arquivo, para isso você pode procurar “COFE”  (caso esteja em um 

windows) na parte de busca (na sua barra de tarefas onde tem uma lupa), assim que fizer 

isso o windows te indicará o programa. Caso precise utilizá-lo com frequência, você 

pode fixá-lo na sua barra de tarefas clicando em cima dele com o botão direito e 

selecionando “fixar na barra de tareas” 
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2. Criando a curva do ELV no COCO-COFE: 

2.1 Configurando as propriedades. 

Primeiro clique no botão “Settings” na parte superior esquerda, assim como 

mostrado na figura a seguir: 

 

Ao fazer isso você será redirecionado a uma guia mostrada abaixo. Nela você 

pode adicionar os pacotes de propriedades necessários para resolução dos problemas.  
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Para adicionar um pacote clique no botão “Add” indicado pela seta: 

 

Para esse exemplo selecione o pacote “TEA(CAPE-OPEN 1.1)”, após clicar no 

pacote desejado, selecione-o através do botão “Select”: 

 

Para criar um novo projeto , clique em “New” . Caso deseje selecionar um projeto 

já criado, selecione o nome do projeto e clique em “Select”.  
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Ao criar o novo projeto dê um nome a ele no primeiro espaço disposto na figura 

abaixo, ao lado de “Name:”. Caso deseje também é possível adicionar uma descrição, 

por exemplo “Questão 2 da lista 3 de Termo”, como forma de facilitar um posterior 

entendimento da simulação, encontrar seu enunciado, entre outros. Depois disso clique 

em “Add”  para adicionar os componentes: 

 

Para selecionar qualquer componente, escreva o nome dele em inglês no espaço 

disposto ao lado de “Filter by”, após isso procure ele na lista, ao encontrá-lo, clique 

nele e finalize a operação em “OK”. 
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Repita o processo para outros componentes. Ao terminar, selecione o modelo que 

irá descrever o sistema clicando em “Model set”, esses modelos que aparecerão são pré 

determinados, para facilitar o processo de simulação. Caso você deseje usar alguma 

variação, selecione um deles e altere manualmente o que desejar. 

 

Para isso clique em “Mode” e vá para a parte “Advanced”, essa parte vai dar 

acesso a mais configurações. 
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Dentre as opções que apareceram, vá para a parte de “Property Calculation”. 

 

Aqui escolha as equações de estado para a fase vapor (gás ideal, Peng Robinson, 

etc), a atividade e coeficiente de atividade para a fase líquida (NRTL, Wilson, etc). 

Basta clicar em cima da opção (gás ideal ou outra) e selecionar o modelo que deseja 

clicando em cima do nome da opção desejada (Peng Robinson ou outro), após terminar 

clique em “OK” para finalizar. Caso dê uma travada, basta clicar em algum canto sem 

informações (espaço em branco) na janela que está aberta. No caso da lei de Raoult, a 

equação de estado da fase vapor é ideal, assim como a atividade e o coeficiente de 

atividade da fase líquida.  
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Obs: Os modelos de Wilson, NRTL, etc descrevem o coeficiente de atividade e a 

atividade. No caso de um modelo phi-phi é que iríamos colocar uma equação de estado 

para a fase líquida, que deve ser a mesma selecionada para a fase vapor e colocaríamos 

ideal na parte de atividade e coeficiente de atividade, já que nesse modelo eles não são 

considerados. 

Ao terminar as configurações, clique em “Yes”. 

 

Após isso pode fechar essa guia. 



15 
 

 

2.2 Adicionando uma corrente. 

Para adicionar uma corrente clique na seta indicada na figura abaixo: 

 

Clique na posição do quadro onde deseja começar sua corrente e posteriormente 

clique na posição onde deseja finalizá-la. 
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Após a criação desejada, clique duas vezes em cima do ícone dela para poder abrir 

as opções de caracterização da corrente, a qual terá um atalho criado na parte esquerda 

da tela. 
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Quando desejar voltar para a tela de trabalho (onde aparecem os desenhos das correntes e 

equipamentos) clique em “Followsheet”. 

 

Para definir a temperatura e pressão da corrente clique primeiro na unidade 

desejada, ou então ele fará a conversão dos valores. Em seguida clique em “N/A” e 

insira os valores a serem utilizados, lembre que o simulador usa o sistema numérico 

americano, as outras propriedades da corrente também podem ser alteradas de maneira 

análoga. Para plotar o diagrama Txy ou Pxy, vá na parte superior em “Plot” e escolha o 

diagrama desejado. 

Obs: Para comparar a simulação com algum dado da temperatura, é necessário 

escolher temperatura e pressão no intervalo de temperatura e pressão dos dados a serem 

comparados. Se for um diagrama Pxy ou Txy, escolha o 3º valor (T e P) da tabela. A 

fração molar e vazão dos componentes não são tão relevantes para plotar o gráfico, 

então pode-se inserir valores aleatórios. Lembrando que Pxy é a T constante e Txy é a P 

constante. 
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Confira se a ordem dos componentes que serão plotados é a desejada em 

“Compound 1” (Composto 1) e “Compound 2” (Composto 2), em seguida confira em 

“Stream” se  a corrente adequada será utilizada, clique em “OK” para finalizar. 

 

Em seguida o diagrama será apresentado com as abas localizadas à esquerda junto 

com a corrente. 



19 
 

 

2.3 Opções de configuração do diagrama. 

É possível alterar o estilo dos ícones da curva desejada, clicando duas vezes com o 

botão esquerdo sobre os pontos, seguindo para “Appearance”  e escolhendo as opções 

em “Symbol Type”. Dentre outras configurações possíveis estão a cor “Color”, o tipo da 

linha "Line type", os tamanhos da linha e símbolo, respectivamente com “Line Size” e 

“Symbol Size”. Após isso clique em “OK” para finalizar.  
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Clicando com o botão direito em cima da parte cinza do gráfico e escolhendo a 

opção “Plot properties” é possível adicionar novas configurações como a cor de fundo 

“Background color”,  o espaçamento entre os índices “Item spacing”, a margem 

“Margin”, entre outras. 

 

Para selecionar uma cor clique no botão da cor que deseja alterar, na janela que 

abrir clique em cima do tom desejado, e posteriormente regule a intensidade através da 

barra abaixo do quadro com as cores (no exemplo foi escolhida a cor branca). Também 

há a opção de selecionar a cor a partir de RGB (“Red Green Blue”), configurando a 

intensidade de cada um das três cores na parte esquerda da guia (onde aparecem os 

números e botões de rolagens. Após escolher a cor ela será mostrada no “preview”, em 

seguida,  clique  em “OK” para finalizar. 
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Ao clicar duas vezes em “Legend”, pode-se customizar a legenda do gráfico, a 

troca da cor de fundo do quadro de legenda tem um procedimento análogo ao 

apresentado anteriormente. 
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Ao  terminar as configurações seu novo diagrama será mostrado. 

 

Para editar as configurações do eixo vertical, clique duas vezes em cima do eixo 

com o botão esquerdo. 
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Em “Tick marks”, configure (se necessário) a distância entre cada marcação 

principal e secundária com “Major ticks” e “Minor ticks” respectivamente. 

  

Além disso pode-se customizar o tipo das marcações principais e secundárias com 

“Major tick type” e “Minor tick type”  respectivamente, como mostrado nas figuras  

abaixo. Após o término da  configuração do eixo vertical clique em “OK” para 

confirmar. 
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Para editar as legendas do seu gráfico clique duas vezes sobre a legenda, após isso 

vá até a parte “General”, como mostrado nas figuras abaixo. 
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Para editar o texto da legenda, clique no botão indicado para desmarcar a opção 

“Automatic”. Após isso altere para o texto desejado e finalize o processo clicando em 

“OK”, como nas figuras abaixo. 
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Para edição da outra parte da legenda, repita as mesmas etapas. A configuração da 

posição da legenda pode ser feita ao clicar nela e arrastar para o local desejado, assim 

como mostrado abaixo. 
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Para configurar o eixo horizontal, repita os mesmos procedimentos citados para o 

eixo vertical. Indo em “General” pode-se alterar a legenda do eixo, após terminar o 

processo clique em “OK” para confirmar, como nos passos abaixo. 
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Para copiar o gráfico basta clicar na parte branca, para garantir que nada esteja 

selecionado, clicar no botão indicado pela seta na parte superior para copiar e usar 

ctrl+v onde se deseja colar. 
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Caso você deseje usar outro modelo, basta clicar duas vezes em “setings”, duas 

vezes no sistema que está sendo utilizado e escolher outro modelo. Automaticamente o 

gráfico será atualizado. 
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2.4 Copiando e inserindo dados.  

Para copiar os valores calculados no gráfico, clique na curva e depois vá na opção 

“Copy selected series data” , assim como indicado: 

 

Obs: Os valores deverão ser copiados com ponto, pois o COFE usa a notação 

americana. 

Para adicionar dados provindos de artigos científicos, vá em “Add Data Series…”, 

como indicado: 
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Ao clicar lá uma nova janela aparecerá e nela terão duas colunas, uma para o valor 

de x1 ou y1 e outra para a pressão em mmHg. Além da opção de importar arquivos 

“Import”, a de colar “Paste” (que será utilizada a seguir), deletar e deletar tudo  

“Delete” e “Delete All” respectivamente. 

 

Para inserir os dados vá no artigo que contém os dados desejados. 
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Digite os dados (lembre-se de usar a notação inglesa) de cada curva separados, em 

um bloco de notas ou no excel, para facilitar a coleta. 

 

Em seguida, selecione os valores de uma das curvas e copie, utilizando botão 

direito e escolhendo “Copy” ou "Copiar'', ou use ctrl + c. 
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Após essa etapa, retorne para a janela do COCO-COFE e clique em “Paste” como 

indicado: 

 

Para finalizar clique em “OK”. 
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Observe que foram inseridos novos pontos no seu diagrama: 

 

Repita o procedimento para a outra curva 

Obs: Esses pontos não ficam salvos ao abrir o arquivo da simulação novamente, 

mesmo salvando o arquivo, portanto deixe o arquivo com os dados fácil caso precise 

novamente no futuro. 

 

2.5 Encontrando os valores dos parâmetros wilson, nrtl, entre outros 

no simulador. 

 

Primeiro clique em “Settings” como indicado na figura abaixo. 
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Após isso vá em “Property Packages” e selecione o pacote que você criou. 

 

Após isso vá em “Mode”. 
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Selecione as opções avançadas em “Advanced” e vá em “Interaction 

Parameters”. 

 

Escolha o modelo que deseja saber quais são os parâmetros em “Interaction 

parameters set” indicado na figura abaixo: 
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Em seguida copie os valores para fazer os devidos cálculos no excel, observe as 

unidades quando for utilizá-los para saber se há a necessidade de alguma conversão. 


