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SIMBOLOGIA - I 

SIMBOLOGIA 

Símbolo Descrição Unidades US Unidades SI α Rácio comprimento-largura dos cristais de ceras - - αtot Difusividade térmica total ft2/s m2/s αT Difusividade térmica ft2/s m2/s A Área transversal da infraestrutura ft2 m2 Ap Área perimetral da interface ft2 m2 AjC Coeficiente para o cálculo da concentração s-1 s-1 AjT Coeficiente para o cálculo da temperatura s-1 s-1 ºAPI Densidade do óleo ºAPI - BjC Coeficiente para o cálculo da concentração s-1 s-1 BjT Coeficiente para o cálculo da temperatura s-1 s-1 βágua Fator de formação de volume da água bbl/stb m3/m3 βóleo Fator de formação de volume do óleo bbl/stb m3/m3 βgás Fator de formação de volume do gás ft3/sft3 m3/m3 

C Concentração de ceras dissolvidas na solução para a 
temperatura T % % 

Cfluido Concentração de ceras no fluido % % Cinterface Concentração de ceras na interface líquido-sólido % % C+ Concentração adimensional de ceras dissolvidas na solução - - (τ+ Concentração adimensional junto à parede da infraestrutura - - CjC Coeficiente para o cálculo da concentração s-1 s-1 CjT Coeficiente para o cálculo da temperatura s-1 s-1 Cp Capacidade térmica mássica btu/(lbm.ºF) J/(kg.K) CNL Parâmetro de correção do número de viscosidade - - CoeficienteNu Coeficiente para a determinação do número de Nusselt - - D Diâmetro interior ft m DjC Coeficiente para o cálculo da concentração s-1 s-1 DjT Coeficiente para o cálculo da temperatura s-1 s-1 dm dt⁄  Taxa de transferência de massa das ceras, no óleo lbm/s kg/s dFceras dt⁄  Variação temporal da fração de ceras no depósito s-1 s-1 ∂C ∂z⁄  Gradiente de concentração mássica ao longo do comprimento %/ft %/m ∂C ∂r⁄  Gradiente de concentração mássica na direção radial %/ft %/m 

∂Cinterface ∂r⁄  Gradiente de concentração mássica radial na interface líquido-
sólido %/ft %/m 

∂T ∂z⁄  Gradiente térmico ao longo do comprimento ºF/ft ºC/m ∂T ∂r⁄  Gradiente térmico na direção radial ºF/ft ºC/m ∆Hcristalização Entalpia de cristalização btu/lbm J/kg De Constante de difusão efetiva ft2/s m2/s Dwo,tot Coeficiente de difusão das ceras no óleo total ft2/s m2/s Dwo Coeficiente de difusão das ceras no óleo ft2/s m2/s Ea Energia de ativação btu/mol J/mol 8 Rugosidade da conduta ft m ε: Difusividade mássica em regime turbulento ft2/s m2/s ε; Difusividade térmica em regime turbulento ft2/s m2/s Φ= Parâmetro de correção secundário - - Φβ Função de correção do holdup - - 



SIMBOLOGIA - II 

Símbolo Descrição Unidades US Unidades SI ψ Fator de correção secundário - - f Fator de fricção de Darcy-Weisbach - - Fceras Fração de peso de ceras no depósito - - g Aceleração da gravidade 32.174 ft/s2 9.81 m/s2 gc Constante de conversão ft/s2 m/s2 GLR Rácio gás-líquido ft3/bbl m3/m3 hcondução Coeficiente de transferência de calor por condução Btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) hconvecção Coeficiente de transferência de calor por convecção Btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) 

hconduta Coeficiente de transferência de calor equivalente, associado à 
passagem de calor através da conduta Btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) 

hexterior Coeficiente de transferência de calor por convecção exterior Btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) hinterior Coeficiente de transferência de calor por convecção interior Btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) hpoço Altura do poço ft m ∆ℎ Altura de um segmento do poço ft m HG Fração volumétrica de gás - - HL Fração volumétrica de líquido ou Liquid Holdup - - HL ψ⁄  Fator de correlação do liquid holdup - - 

k Condutividade térmica do meio Btu/(ft.hr.ºF) W/(m.K) kM Coeficiente de transferência de massa convectiva interior ft/s m/s kr Taxa de precipitação da cera s-1 s-1 

kr,TIAC Taxa de precipitação da cera à temperatura inicial de 
aparecimento das ceras s-1 s-1 

L Comprimento  ft m L0 Distância entre o ponto de entrada e o ponto de interesse ft m 

LG Fator adimensional de condição fronteira entre o regime de 
escoamento bolha e intermitente - - 

LM Fator adimensional de condição fronteira entre o regime de 
escoamento de transição e o escoamento misto - - 

LS Fator adimensional de condição fronteira entre o regime de 
escoamento intermitente e o escoamento de transição - - 

m_exp Coeficiente para a determinação do número de Nusselt - - M Massa total de óleo, água e gás associada a 1 bbl de líquido lbm/bbl kg/m3 JK  Caudal mássico lbm/s kg/s ND Número do diâmetro da conduta - - NGV Número da velocidade do gás - - NL Número da viscosidade do líquido - - NLV Número da velocidade do líquido - - Nu Número da Nusselt - - P Pressão psia Pa ∆P Variação de pressão psi Pa Pr Número de Prandtl - - PrT Número de Prandtl turbulento - - MNO Pressão pseudo-crítica - - PP Pressão média PP=RP1+P2S 2⁄  psia Pa T Caudal total produzido bbl/day m3/s qlíquido Caudal total de líquido produzido bbl/day m3/s qgás Caudal de gás produzido ft3/day m3/s qr Fluxo de transferência de calor btu/hr W qr,condução Fluxo de transferência de calor por condução btu/hr W 

r Coordenada radial  ft m 



 

SIMBOLOGIA - III 

Símbolo Descrição Unidades US Unidades SI ρ Massa volúmica lbm/ft3 kg/m3 ρmXXXX Massa volúmica média da mistura lbm/ft3 kg/m3 ρágua Massa volúmica da água lbm/ft3 kg/m3 ρar Massa volúmica do ar lbm/ft3 kg/m3 ρL Massa volúmica do líquido lbm/ft3 kg/m3 ρY Massa volúmica do gás lbm/ft3 kg/m3 

R Raio da infraestrutura  ft m rRtS Raio efetivo no momento t ft m Re Número de Reynolds - - Rtotal Resistência à passagem de calor hr.ºF/btu K/W Rcondução Resistência à passagem de calor por condução hr.ºF/btu K/W Rconvecção Resistência à passagem de calor por convecção hr.ºF/btu K/W Runiversal Constante universal (8.314 J/(mol.K)). btu/(mol.ºF) J/(mol.K)) Rs Rácio de solubilidade gás-óleo ft3/bbl m3/m3 Sc Número de Schmidt - - ScT Número de Schmidt turbulento - - Sh Número de Sherwood - - SGágua Gravidade específica da água - - SGgás Gravidade específica do gás - - SGóleo Gravidade específica do óleo - - T Temperatura ºF ºC ∆T Variação de temperatura ºF ºC Ttopo Temperatura no topo do poço ºF ºC Tbase Temperatura na base do poço ºF ºC 

TfluidoRxS Temperatura do fluido num ponto situado à distância x da 
entrada ºF ºC 

T+ Temperatura adimensional - - Tτ+ Temperatura adimensional junto à parede da infraestrutura - - Tτ Temperatura de fricção ºF ºC T+ Temperatura adimensional - - [NO Temperatura pseudo-crítica - - τ0 Tensão de fricção na parede da infraestrutura lbf/ft2 Pa \ Coeficiente de transferência de calor global btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) 

Uexterior Coeficiente de transferência de calor global, associado ao 
diâmetro exterior da infraestrutura 

btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) 

Uinterior Coeficiente de transferência de calor global, associado ao 
diâmetro interior da infraestrutura 

btu/(ft2.hr.ºF) W/(m2.K) 

^ Tensão superficial lbm/s2 N/m _ Viscosidade dinâmica lbf.s/ft2 Pa.s ` Viscosidade cinemática ft2/s m2/s Vceras Volume de ceras no depósito (fração) - - Vóleo Volume de óleo no depósito (fração) - - Va Volume molar das ceras ft3/mol m3/mol v Velocidade da mistura ft/s m/s vRrS Velocidade do escoamento à distância r do centro ft/s m/s v+ Velocidade adimensional - - va+ Velocidade adimensional junto à parede da infraestrutura - - vs Velocidade de escorregamento ft/s m/s vz Velocidade no sentido do escoamento ft/s m/s 



SIMBOLOGIA - IV 

Símbolo Descrição Unidades US Unidades SI vsuperf_gás Velocidade média superficial do gás ft/s m/s vsuperf_líquido Velocidade média superficial do líquido ft/s m/s V Volume de fluido ft3 m3 VmXXXX Volume médio da mistura ft3 m3 w Caudal mássico da mistura lbm/day kg/s WOR Rácio água-óleo bbl/bbl m3/m3 

y+ Distância radial adimensional  entre a interface líquido-sólido e 
o ponto em estudo  - - 

yτ Distância radial ft m Z Fator de compressibilidade do gás - - 
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RESUMO - I 

RESUMO 

A deposição de ceras parafínicas constitui um desafio na área do Flow Assurance, por causar 

problemas operacionais na indústria petrolífera. À medida que o crude se escoa nas infraestruturas de 

produção ou de transporte vai perdendo calor para o meio envolvente. Se a temperatura do crude 

parafínico for inferior à temperatura inicial de aparecimento de ceras (TIAC), os cristais de ceras 

precipitam-se da solução. Neste caso, a cera tende a fixar-se junto das paredes da infraestrutura, 

levando à diminuição da secção útil e condicionando o escoamento. Este bloqueio pode conduzir à 

diminuição ou até à paragem da produção, o que resulta em perdas financeiras avultadas. 

Para prevenir este fenómeno é necessário entender todos os parâmetros que nele estão envolvidos. 

Na presente dissertação foram realizados estudos com o programa CurveExpert Professional para 

ajustar funções teóricas aos dados experimentais, bem como simulações com o programa HYSYS e 

modelos numéricos em ambiente MATLAB para prever a deposição de ceras. Concluiu-se que, tanto 

com o programa HYSYS como com os modelos em MATLAB se consegue estimar a espessura do 

depósito com erros toleráveis em Engenharia, contudo ambos precisam dos parâmetros 

termodinâmicos como dados de entrada, nomeadamente: curva de precipitação de ceras e TIAC. Estes 

parâmetros foram obtidos através de ensaios de viscosidade e DSC. 

Por fim, considerando dois poços verticais reais, com evidentes problemas de deposição, 

estudaram‑se soluções de prevenção de deposição, tendo-se particularizado uma solução de 

aquecimento, que garante que a temperatura do crude é sempre superior à TIAC, utilizando um sistema 

solar-térmico. 
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ABSTRACT - I 

ABSTRACT 

Wax deposition is a flow assurance challenge, causing operational problems in the petroleum industry. 

Flowing through the production and transport infrastructures, crude oil is prone to cooling effects to the 

surrounding areas. If the temperature of a waxy crude oil drops below the wax appearance temperature 

(WAT), solid paraffin crystals will start to precipitate out of the solution. In this case, paraffin waxes will 

settle on the pipe wall, resulting in an unwanted wax deposit that will cause flow constraints due to the 

reduction of the effective area. This blockage can lead to a production decline or even to its breakdown. 

Substantial financial losses are to be expected. 

To prevent such phenomena it is necessary to understand all the parameters involved. In the current 

thesis, several studies were performed using CurveExpert Professional to obtain theoretical functions 

which fit the experimental data, as well as HYSYS (commercial software) and MATLAB (numerical 

simulation environment for modelling) to predict wax deposition. It was found that both with HYSYS and 

MATLAB one could approximately forecast the wax deposit thickness, however both of them need 

thermodynamic parameters as input, like wax precipitation curve and WAT. These parameters were 

experimentally obtained by viscosimetry and DSC tests. 

The former findings were also employed in studying wax deposition prevention and mitigation practical 

solutions. For such an end real vertical wells data was used and a heating technique using solar-thermal 

technology was designed in order to keep the oil flow temperature above WAT. 
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1. Enquadramento 

1.1. Relevância do estudo e objetivo do trabalho 

A presente Dissertação de Mestrado em Engenharia de Petróleos enquadra-se na área do Flow 

Assurance, tratando do aspeto particular da deposição de ceras parafínicas.  

De uma forma sintética pode caracterizar-se a deposição de ceras parafínicas como a formação de 

depósitos parafínicos nas infraestruturas de produção ou transporte, que obstroem a passagem de 

crude, podendo mesmo levar ao declínio ou à paragem de escoamento. Da diminuição ou paragem de 

produção decorrem efeitos económicos acentuados, pelo que é pertinente e relevante o 

desenvolvimento e validação de modelos de simulação que consigam caracterizar o fenómeno, tendo 

em vista o estabelecimento de soluções que permitam prevenir ou minimizar a deposição de ceras. 

No âmbito desta dissertação foi possível sustentar a relevância dos resultados dos estudos 

desenvolvidos e relatados neste texto através da utilização de dados reais de poços de produção 

afetados pelo problema da deposição de ceras parafínicas. Com efeito, estudam-se dois casos reais 

de poços verticais em exploração que produzem crude parafínico. 

A área do Flow Assurance reveste-se de particular interesse pela sua multidisciplinaridade. Para se 

garantir as condições satisfatórias dos escoamentos é necessário aplicar os conhecimentos da 

Mecânica dos Fluidos e da Engenharia dos Reservatórios e complementá-los, no caso em estudo, com 

aspetos tratados pela Engenharia Química e Termodinâmica. A sistematização destes aspetos em 

métodos de cálculo e simulação passa, inevitavelmente, pela Programação Matemática. A integração 

destas diferentes áreas do conhecimento constitui um primeiro objetivo, geral, da presente dissertação. 

Mais especificamente, são objetivos desde estudo: 

� A descrição do estado-da-arte que traduza, de uma forma sintética: o escoamento multifásico, os 

fenómenos de transferência de massa e de calor e o fenómeno da deposição de ceras parafínicas; 

� A pesquisa de métodos de simulação numérica do fenómeno sob a forma de programas comerciais, 

bem como de resultados experimentais e dados reais, entre os quais se possa estabelecer 

comparações para validação e análise da sua completude e potenciais limitações; 

� A formulação de métodos numéricos que permitam ultrapassar as limitações observadas nos 

programas e métodos disponíveis analisados, bem como a sua validação com dados reais. 

Concretizando, pretendeu construir-se uma rotina em MATLAB, que combine a modelação do 

escoamento e da temperatura, para dois poços verticais, onde será possível a determinação da 

variação de pressão, para uma determinada profundidade e temperatura. As características dos fluidos 

serão determinadas através do programa Aspen HYSYS V8.4, utilizando as curvas PEV do fluido de 

cada poço; 

� A execução de ensaios laboratoriais a amostras de crudes reais, cujos resultados servirão como 

input ao modelo de deposição de ceras parafínicas, quer no MATLAB como HYSYS; 

� A pesquisa de soluções, cuja implementação possa resultar na prevenção ou remediação do 

problema da deposição de ceras parafínicas, e a sua avaliação técnica e económica, utilizando os 

dados de um caso de estudo. 
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1.2. Organização do documento 

O documento encontra-se estruturado em 8 capítulos. O primeiro dos quais é introdutório, no qual se 

enquadra o âmbito do presente estudo. No capítulo 2 é apresentado o estado da arte, onde se 

descrevem as principais propriedades dos fluidos, se caracteriza os tipos de escoamento que podem 

ocorrer no interior das infraestruturas petrolíferas, se enunciam os fundamentos das transferências de 

calor de e de massa que serão fundamentais para o entendimento do fenómeno de deposição e, por 

fim, se apresentam os mecanismos de deposição de ceras de parafínicas e os princípios que permitem 

a sua modelação numérica. Neste capítulo são vertidas as expressões matemáticas significativas para 

a modelação numérica ulterior. Os capítulos 3, 4 e 5 particularizam o estudo da deposição de ceras 

segundo três abordagens distintas: 

� Determinação de leis de ajustamento estatístico aos resultados dos ensaios laboratoriais realizados 

por quatro investigadores; 

� Modelação do fenómeno de deposição de ceras utilizando o programa comercial HYSYS; 

� Simulação numérica do fenómeno da deposição de ceras através do MATLAB. 

No capítulo 6, particulariza-se o estudo da deposição de ceras parafínicas para dois poços verticais, 

dos quais se dispõe de dados. Sucede-se o capítulo 7, onde se apresenta medidas de prevenção da 

deposição de ceras parafínicas, sugerindo-se uma solução de aquecimento térmico-solar para o caso 

em estudo, consubstanciada pelo respetivo estudo económico. No capítulo 8 são tecidos os 

comentários finais e, por fim, são enumeradas as referências bibliográficas. 

2. Estado da Arte 

Neste capítulo interpretam-se os principais progressos de investigação no domínio da deposição de 

ceras ao longo das infraestruturas de produção e transporte de crude tendo em consideração as 

especificidades do escoamento multifásico, bem como as transferências de calor e massa. 

2.1. Caracterização do fluido e os principais parâmetros para a sua caracterização 

Um poço petrolífero produz predominantemente crude, com algum gás natural dissolvido e água. A 

composição do crude difere consoante a jazida petrolífera onde se encontra. As propriedades da rocha-

mãe, a matéria orgânica presente, a temperatura e pressão do meio, influenciam as propriedades do 

fluido. Para além uma mistura rica em hidrocarbonetos, o crude pode também conter outros compostos 

tais como azoto, oxigénio, enxofre e ainda alguns vestígios de metais tais como o ferro, níquel, cobre 

ou vanádio. No que diz respeito aos hidrocarbonetos, esta mistura complexa inclui compostos 

parafínicos, nafténicos, aromáticos e asfálticos, representados esquematicamente na Figura 1. 

Dependendo da quantidade de hidrogénio disponível durante a maturação, os hidrocarbonetos podem 

ser saturados ou não. Enquanto os hidrocarbonetos saturados são aqueles 

cujos átomos de carbono se interligam apenas com ligações simples, os insaturados são aqueles cujas 

ligações são duplas ou triplas. As ceras parafínicas são alcanos expressos pela fórmula química 

CnH2n+2, cujo número de carbonos varia geralmente entre 18 a 65. 
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Figura 1 – Hidrocarbonetos parafínicos, nafténicos, aromáticos e asfálticos 

O conhecimento das propriedades do fluido e do seu comportamento em função da pressão e da 

temperatura são fundamentais para o presente estudo. Assim, nos subcapítulos seguintes, 

apresentam-se as expressões que permitem a caraterização do fluido para as fases gasosa e líquida. 

2.1.1. Massa volúmica (�) e gravidade específica (SG) 

A massa volúmica da fase líquida (�fíghijk), em condições de reservatório, é expressa por: 

ρlíquido=lSGóleo×ρágua+Rs/5.615×SGgás×ρarr βóleo⁄ ×s1 R1+WORS⁄ t+SGágua×ρágua×sWOR R1+WORS⁄ t Equação 1 

Em unidades US, ρlíquido é a massa volúmica do líquido (lbm/ft3), βóleo é o fator de formação do volume 

de óleo (bbl/stb), Rs é a razão de solubilidade gás-óleo (ft3/bbl) e WOR é o rácio água-óleo (-). A 

gravidade específica do óleo (uvófwk), do gás (SGgás) e da água (SGágua) são dadas por: SGóleo=ρóleo ρágua⁄ , 

SGgás=ρgás ρar⁄  e SGágua=1, respetivamente. A massa volúmica da água, ρágua, é 62.4 lbm/ft3 e ρar a massa 

volúmica do ar é 0.0764 lbm/ft3. O volume equivalente a um barril de líquido é 5.615 ft³. 

Tradicionalmente, a indústria petrolífera expressa a densidade do óleo através de ºAPI: 

ºAPI=141.5 SGóleo⁄ -131.5 Equação 2 

A massa volúmica da fase gasosa (�{á|), em condições de reservatório, é dada equação seguinte: 

ρgás=SGágua×ρar×RP Pstd⁄ S×RTstd T⁄ S×R1 Z⁄ S		↔		ρgás=SGágua×ρar×RP 14.7⁄ S×s520 R460+TS⁄ t×R1 Z⁄ S Equação 3 

Convencionou-se que as condições standard são definidas para a situação de referência de pressão M|;j = 14.7	����, temperatura [|;j = 60º�, sendo o fator de compressibilidade do gás (Z) unitário. 

2.1.2. Fator de compressibilidade do gás (Z) 

O fator de compressibilidade mede o grau de não idealidade dos gases reais e designa-se por Fator Z. 

Este parâmetro foi introduzido na equação dos gases ideais de forma a poder utilizar-se esta equação 

para gases reais, aplicando este fator de correção. O fator de compressibilidade é um parâmetro 

empírico. 

2.1.3. Fator volume de formação do óleo (β óleo) e do gás (β gás)  

O Fator de Volume de Formação do Óleo (βóleo) é definido como: βóleo=VRóleo+gás	dissovidoS	reservatório Vstd⁄  Equação 4 

O fator de volume de formação do óleo �ófwk é dado em bbl/stb, VRóleo+gás	dissovidoS	reservatório é o volume de 

óleo com gás dissolvido, nas condições de pressão e temperatura do reservatório (P,T) e Vstd é o volume 

de óleo nas condições padrão. 

Hidrocarbonetos 

Parafínicos Nafténicos Aromáticos Asfálticos 

Exemplos: 

 

Exemplos: 

 

Exemplos: 

 

Exemplos: 
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O Fator de Volume de Formação do Gás (βgás) é o volume ocupado em condições de pressão e 

temperatura do reservatório, por uma unidade de volume de gás em condições standard. Aplicando a 

Lei dos Gases e considerando que em condições standard Zstd=1, Pstd=14.7	psia, Tstd=460+60=520°R, 

obtém-se a seguinte relação: 

βgás= 	Vgás	reservatório	Vgás	std	 ⟺βgás= Pstd×T×ZP×Tstd×Zstd =�14.7Pres � �Tres+460520 � �Zres1 � Equação 5 

Em unidades US, βgás (ft3/sft3), Zres é o fator de compressibilidade do gás (-), Tres e Pres são a temperatura 

(ºF) e a pressão no reservatório (psia), T e P são a temperatura (ºF) e a pressão à superfície (psia). 

2.1.4. Razão de solubilidade gás-óleo (Rs), rácio água-óleo (WOR) e rácio gás-líquido (GLR) 

A razão de solubilidade gás-óleo é definida como a razão entre a quantidade de gás e a quantidade de 

óleo, em condições standard, dada por: 

Rs=Vgás,std Vóleo,std⁄  Equação 6 

Onde, �| (sft3/stb), �{á| é o volume de gás dissolvido em condições standard (sft3) e �ófwk é o volume 

de óleo em condições de armazenamento (stb). 

Rs=SGgás�RP 18⁄ S×l100.0125RºAPIS 100.00091T⁄ r�1.2048 Equação 7 

Em que, SGgás  é a gravidade especifica do gás (-), ºAPI a densidade do crude (ºAPI), P a pressão (psia) 

e T a temperatura (ºF). 

O rácio água-óleo (WOR) e o rácio gás-líquido (GLR) são defindos como: 

WOR=qágua qóleo⁄  Equação 8 GLR=qgás qlíquido⁄  Equação 9 

Onde, ��� (-), qágua é o caudal de água produzido (bbl/day), qóleo é o caudal de óleo (bbl/day), v�� 

(ft3/bbl), qgás é o caudal de gás produzido (ft3/day) e qlíquido é o caudal de líquido de água e óleo (bbl/day). 

2.1.5. Viscosidade dinâmica (µ) 

A viscosidade é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, a 

uma dada temperatura, sendo geralmente expressa em centipoise (cP). 

Neste subcapítulo apresentam-se correlações empíricas que permitem a determinação da viscosidade 

do gás, considerando que se trata de um gás composto por hidrocarbonetos (HC), azoto (N2), dióxido 

de carbono (CO2) e ácido sulfídrico (H2S). Em 1954, Carr et al desenvolveu um procedimento de duas 

etapas para determinar a viscosidade do gás: Primeiro estima a viscosidade do gás à temperatura e 

pressão atmosférica. Em seguida ajusta as condições de pressão utilizando fatores de correlação 

baseados na temperatura e pressão-reduzidas. 

A viscosidade do gás à pressão atmosférica (μ1) pode ser expressa através da expressão seguinte: 

μ1=μ1HC+μ1N2+μ1CO2+μ1H2S Equação 10 

Onde, cada um dos termos é determinado a partir das expressões seguintes: 

μ1HC=8.188×10-3-6.15×10-3×loglSGgr+l1.709×10-5-2.062×10-6SGgrT Equação 11 μ1N2=�9.59×10-3+8.48×10-3loglSGgr�×yN2 Equação 12 μ1CO2=�6.24×10-3+9.08×10-3loglSGgr�×yCO2 Equação 13 μ1H2S=�3.73×10-3+8.49×10-3loglSGgr�×yH2S Equação 14 

Dempsey (1965) desenvolveu as seguintes relações: 
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μr=ln �μgásμ1 Tpr�=a0+a1PPr+a2PPr2+a3PPr3+TPrla4+a5PPr+a6PPr2+a7PPr3 r 
+TPr2 la8+a9PPr+a10PPr2+a11PPr3 r+TPr3 la12+a13PPr+a14PPr2+a15PPr3 r Equação 15 

Os parâmetros a utilizar para determinação da viscosidade encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Parâmetros para a determinação da viscosidade, Guo B. et al (2007) 
a0=2.46211820 a4=2.80860949 a8=0.79338568 a12=0.08393872 
a1=2.97054714 a5=3.49803305 a9=1.39643306 a13=0.18640885 
a2=0.28626405 a6=0.36037302 a10=0.14914493 a14=0.02033679 
a3=0.00805420 a7=0.01044324 a11=0.00441016 a15=0.00060958 

A pressão e temperatura pseudo-reduzidas são determinadas através do cálculo de 	Ppr=P Ppc⁄  e Tpr=T Tpc⁄ . Em que a pressão e temperatura pseudo-críticas podem ser determinadas 

através das equações: Ppc=709.604-58.718×SGgás Equação 16 Tpc=170.491+307.344×SGgás Equação 17 

Uma vez determinado o valor de _O pode determinar-se a viscosidade do gás, a uma dada pressão e 

temperatura, através da expressão seguinte: 

μgás=lμ1 Tpr⁄ reμr Equação 18 

A viscosidade da fase líquida é dada por: 

μlíquido=μóleos1 R1+WORS⁄ t+μáguasWOR R1+WORS⁄ t Equação 19 

Em que, μóleo é a viscosidade dinâmica do óleo (cP) e μágua é a viscosidade dinâmica da água (cP). Esta 

equação é uma aproximação, uma vez que a viscosidade de dois líquidos imiscíveis é bastante 

complexa. 

2.1.6. Tensão superficial (σ) 

Assumindo que as tensões superficiais são constantes para cada ponto de pressão, a tensão superficial 

da mistura de líquido é dada por: 

σlíquido=σóleos1 R1+WORS⁄ t+σáguasWOR R1+WORS⁄ t Equação 20 

Em que, μóleo é a tensão superficial do óleo (dyn/cm) e μágua é a tensão superficial da água (dyn/cm). 

Em unidades SI, a tensão superficial é expressa em N/m, sendo 1 dyn/cm=1 (g.cm/s²)/cm, ou seja 

10-3 N/m em unidades SI. A equação para a determinação da tensão superficial do fluido é apenas uma 

aproximação, uma vez o crude e a água são dois líquidos imiscíveis, o que torna complexa a 

determinação desta propriedade. 

2.1.7. Condutividade térmica (k) 

A condutividade térmica quantifica a capacidade dos materiais conduzirem energia térmica. Esta é uma 

característica específica de cada material e depende da temperatura. 

Na Tabela 2 apresentam-se os valores da condutividade para os principais elementos constituintes do 

sistema petrolífero. 

Tabela 2 – Condutividade térmica (W/(m.K)) 

Material Condutividade térmica 
(W/(m.K)) Material Condutividade 

térmica (W/(m.K)) 

Crude (�ófwk) 0.120 Betão 1.500 

Ceras parafínicas (��wO�|) 0.250 Água do Mar 0.650 

Aço (��k�jh;�) 20.000 Água 0.580 
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Caso se pretenda analisar o efeito de um material com características isolantes na envolvente da coluna 

de produção ou do pipeline apresenta-se na Tabela 3 os valores de condutividade térmica para 

diferentes materiais isolantes. 

Tabela 3 – Condutividade térmica de materiais isolantes (W/(m.K)) 

Material Condutividade térmica 
(W/(m.K)) Material Condutividade 

térmica (W/(m.K)) 

Espuma de uretano 0.010 Epóxi 0.300 

Bloco de vidro 0.080 Neoprene 0.250 

Bloco de fibra de vidro 0.035 Espuma de PVC 0.040 

Manta de fibra 0.070 Bloco de PVC 0.150 

Bloco de plástico 0.036 Espuma de poliestireno 0.027 

Quando existem elementos que são heterogéneos, como é o caso dos depósitos de ceras que são 

compostos por uma fração de ceras e de óleo, verifica-se que a condutividade térmica desta camada 

de gel é fortemente afetada pela sua composição e estrutura espacial. A condutividade térmica do 

depósito pode ser calculada através de um modelo que considera a mistura destas duas componentes. 

De acordo com StubsjØen (2013) a Teoria da Média Efetiva é o melhor modelo para determinar a 

condutividade do depósito de ceras. Esta Teoria pressupõe a total aleatoriedade da distribuição das 

duas componentes dentro do material Wang et al (2006), em que se tem: 

Vceras lkceras-kdepósitor lkceras+2kdepósitor� +Vóleo Rkóleo-kcerasS lkóleo+2kdepósitor⁄ =0 Equação 21 

Em que, ��wO�| e �ófwk são as frações de ceras e de óleo no depósito, respetivamente. Rearranjando a 

equação anterior obtém-se: 

-2RVceras+VóleoSkdepósito2+R2RVceraskceras+VóleokóleoS-kóleoVceras-kcerasVóleoSkdepósito +kceraskóleoRVceras+VóleoS=0 
Equação 22 

Utilizando a fórmula resolvente para determinar o valor de kdepósito tem-se que a condutividade térmica 

efetiva corresponde ao valor positivo resultante da resolução da fórmula resolvente: 

kdepósito= -b±�b2-4ac 2a�  Equação 23 

Em que, os parâmetros a, b e c são dados por: a=-2RVceras+VóleoS, b=2RVceraskceras+VóleokóleoS-kóleoVceras-kcerasVóleo e c=kceraskóleoRVceras+VóleoS, respetivamente 

2.1.8. Capacidade térmica mássica (Cp) 

A capacidade térmica mássica é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de uma 

unidade de massa em um grau. A unidade no sistema SI é J/(kg.K). 

2.2. Parametrização de escoamento em poços verticais e pipelines 

Quando se analisa o escoamento no interior de uma conduta é importante averiguar se o escoamento 

é laminar ou turbulento. É geralmente aceite que o escoamento laminar tem um número de Reynolds 

(��) inferior a 2100 e o turbulento tem o referido número superior a 4000. Para valores intermédios o 

escoamento é caracterizado por um regime transitório. O número de Reynolds é dado por: Re= Rv×ρ×DS μ⁄  Equação 24 

Em que, v é a velocidade do escoamento (m/s),	μ é a viscosidade dinâmica (Pa.s), ρ é a massa volúmica 

do fluido (kg/m3) e D é o diâmetro (m). 
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Na Figura 2 apresenta-se o perfil de velocidades na 

secção transversal de uma conduta, considerando o 

regime turbulento e o regime laminar. 

 
Figura 2 – Perfil de velocidades em regime 

turbulento (esquerda) e regime laminar (direita). 

Pela análise da figura anterior verifica-se que o perfil de velocidades para o escoamento turbulento é 

achatado no centro devido à turbulência, enquanto o perfil de velocidades do escoamento laminar é 

parabólico. 

2.2.1. Caudal  

O cálculo do caudal de óleo (Tófwk), água (Tá{h�) e gás (T{á|) pode ser efetuado através das equações: 

Tófwk = T�|;j × R1 − ���S × �ófwk Equação 25 Tá{h� = T�|;j × ��� × �á{h� Equação 26 T{á| = v�� × T�|;j × �{á| Equação 27 

Em que, T�|;j é o caudal de líquido nas condições padrão (m3/s); �v� representa a razão entre 

quantidade de gás livre no troço da conduta e a quantidade de líquido (-); ��� é a fracção de água (-); �ófwk, �{á| e �á{h� correspondem aos fatores volume de formação do óleo, do gás e da água, 

respetivamente. 

2.2.2. Fração volumétrica de líquido (liquid holdup) 

O liquid holdup, (HL), é definido como o volume que a fase líquida ocupa num determinado troço da 

conduta (-). Este valor varia entre 0 e 1, correspondendo o valor 0 a um escoamento apenas com gás 

e o valor 1, a um escoamento somente com líquido. HL=Vlíquido V⁄ ≈Alíquido A⁄  Equação 28 

Em que, �fíghijk e � correspondem ao volume líquido e volume total da mistura (m3), �fíghijk é a área 

ocupada pelo líquido (m2) e � é a área total da conduta (m2). 

2.2.3. Velocidade 

O perfil de velocidades para o escoamento laminar é dado por: vRrS vm⁄ =2s1-Rr R⁄ S2t Equação 29 

Na equação anterior, vRrS é a velocidade do escoamento à distância r do centro (m/s), vm é a velocidade 

média do escoamento (m/s), r é a distância radial desde o centro do escoamento até ao ponto 

pretendido (m) e R é o raio da infraestrutura. 

No caso do escoamento turbulento é utilizada a analogia de von Karman, que é uma extensão da 

analogia de Prandtl-Taylor, onde é possível distinguir três regiões num escoamento turbulento, que são 

função da distância à parede da infraestrutura adimensional,  ¡ (Kay e Nedderman, 1985): 

� Subcamada laminar, onde predominam os 

efeitos viscosos (y+<5); 

� Zona de transição, (5≤y+≤30); 

� Núcleo turbulento, onde predominam os efeitos 

turbulentos (y+>30). 

 
Figura 3 – Escoamento turbulento: Subcamada 

laminar, zona de transição e subcamada turbulenta 

A distribuição de velocidades em cada subcamada é dada pelo perfil universal de von Karman: 
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v+=y+ para y+<5 Equação 30 v+=5.0×lnRy+S-3.05 para 5≤y+≤30 Equação 31 

v+=2.5×lnRy+S+5.5 para y+>30 Equação 32 

Nas equações anteriores (Kay e Nedderman, 1985) v+	é a velocidade adimensional (-), y+ é a distância 

adimensional entre a interface líquido-sólido e o ponto em estudo (-), obtidas através das equações 

seguintes: v+= vm vτ⁄  Equação 33 y+=y yτ⁄  Equação 34 

Em que, vm é a velocidade média de escoamento (m/s), y representa entre a interface líquido-sólido e 

o ponto em estudo (ft ou m), vτ é a velocidade de fricção (m/s) e yτ é a distância de fricção (ft ou m). 

Sendo estes dois parâmetros dados por: 

vτ=�τ0 ρ⁄  Equação 35 yτ=μ ρ×vτ⁄ =ν�τ0 ρ⁄  Equação 36 

Nas equações anteriores ¦§ é a tensão de fricção na parede (lbf/ft2 ou Pa), que é dada: τ0=μ vm y⁄  Equação 37 

Detalhando a Equação 34 obtém-se: 

y+=Ry ν⁄ S �τ0 ρ⁄⁄ =R1- r R⁄ S×Re 2⁄ ×�f 8⁄  Equação 38 

Em que o fator de fricção, f, pode ser obtido através da equação de Colebrook, dada por: 

1 √f=-2log�RRε D⁄ S 3.7⁄ S+2.51 lRe√fr⁄ �⁄  Equação 39 

Segundo Oosthuizen (1999), a determinação do fator de fricção, f, pode ser simplificada quando o 

escoamento ocorre em infraestruturas pouco rugosas, em que o número de Reynolds é inferior a 

100000, sendo o seu valor dado por. f= 0.305 Re0.25⁄  Equação 40 

2.2.3.1. Velocidade superficial 

Velocidade superficial é definida como a velocidade que determinada fase apresenta quando esta se 

escoa utilizando a área total da conduta. As velocidades superficiais de líquido e gás (em m/s) são 

calculadas pelas equações seguintes, respetivamente: vsuperf_líquido=qlíquido A⁄  Equação 41 vsuperf_gás=qgás A⁄  Equação 42 

A velocidade superficial da mistura é a soma das velocidades superficiais de líquido e gás. vm=lqlíquido+qgásr A⁄ =vlíquido+vgás Equação 43 

2.2.3.2. Velocidade real 

Velocidade real é a velocidade que os fluidos apresentam quando se escoarem juntos na mesma 

conduta. Na Figura 4 representa-se o vetor da velocidade real do gás e do líquido na conduta. 

 
Figura 4 – Escoamento de líquido e gás no interior de uma conduta 

A velocidade real do líquido e do gás é calculada pelas expressões seguintes, respetivamente: vlíquido=vsuperf_líquido HL⁄  Equação 44 vgás=vsuperf_gás R1-HLS⁄  Equação 45 

A velocidade de escorregamento, vs, é dada pela diferença de velocidade real do gás e líquido. vs=vgás − vlíquido Equação 46 
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2.3. Escoamento multifásico 

2.3.1. Escoamento multifásico no interior dos sistemas petrolíferos 

O escoamento que ocorre dentro dos poços, ou no interior das restantes infraestruturas de transporte 

do sistema petrolífero pode caracterizar-se como multifásico. Assim se designa o escoamento 

simultâneo de duas ou mais fases, com propriedades diferentes e imiscíveis, e onde a interface entre 

as fases é influenciada pelo seu movimento. Por exemplo, no escoamento bifásico, identifica-se a 

presença de uma interface, que pode ser do tipo líquido-líquido (óleo e água) ou líquido-gás (óleo e 

gás). No caso de escoamento óleo-água-gás existem duas interfaces (líquido-líquido e líquido-gás), 

sendo por isso um escoamento trifásico, apesar de a mistura ser considerada bifásica. Apresenta-se, 

na Figura 5, o diagrama tridimensional do escoamento óleo-água-gás. 

Nesta representação, o eixo vertical 

corresponde à velocidade do gás superficial 

(αGvG), como fração das velocidades 

superficiais totais. Essa fração toma o valor 

de 1 sempre que se trata de um 

escoamento apenas com gás. Os 

escoamentos apenas com água ou apenas 

com óleo são representados nos eixos 

horizontais da direita e da esquerda, 

respetivamente. Nas arestas representam-

se esquematicamente alguns tipos de 

escoamentos bifásicos que podem ocorrer: 

gás – óleo (bordo esquerdo), gás – água 

(bordo direito) e óleo – água (bordo inferior). 

 
Figura 5 – Diagrama do escoamento trifásico óleo – água – 

gás, em condutas horizontais. Bratland (2009) 

Quando todas as fases estão presentes simultaneamente, designa-se por escoamento trifásico, sendo 

representado no interior da pirâmide triangular da Figura 5. 

Como se constatou neste capítulo, quando ocorre um escoamento multifásico, várias configurações 

podem ocorrer. A hidrodinâmica de escoamento, assim como as equações de momento, transferências 

de calor, massa e energia, mudam drasticamente para cada padrão de escoamento. O conhecimento 

prévio do regime de escoamento que poderá ocorrer é extremamente importante para se dimensionar 

equipamentos, tais como bombas, aquecedores, condutas e condensadores. 

Nos subcapítulos seguintes particulariza-se a configuração do escoamento bifásico para infraestruturas 

de produção ou transporte horizontais e verticais. 

2.3.2. Regime de escoamento em pipelines e respetivos modelos de simulação 

Para se aprofundar o conhecimento dos escoamentos multifásicos optou-se por analisar os regimes de 

escoamento associados ao escoamento bifásico gás – líquido, por se tratar do mais complexo, 

combinando as características maleáveis da interface com a elevada compressibilidade do gás. 

Datam do final da década de 60 e início da de 70 do século passado os primeiros modelos empíricos 

de escoamentos horizontais. Com o propósito de simular o escoamento entre equipamentos de 

superfície, os modelos de Dukler (1964) e Beggs e Brill (1973) já tinham em consideração a perda de 
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carga contínua, o regime de escoamento e a fração volumétrica de líquido (liquid holdup) para a 

simulação de escoamento somente em pipelines. 

Na Tabela 4 apresenta-se a descrição dos regimes de escoamento em tubagens horizontais e 

inclinadas, atribuída por Barnea et al (1980), cuja designação foi atribuída através de observação visual. 

Tabela 4 – Escoamento bifásico gás-líquido em pipelines horizontais (Bratland, 2009) 
Representação esquemática Descrição 

 
Estratificado 

Separação total das fases, causada pela sua diferença de densidade. O 
líquido escoa-se pela parte inferior da conduta, fazendo-se o escoamento 
do gás pela parte superior. 

 
Estratificado Ondulado 

Ocorre a separação total das fases. Todavia, na interface entre as duas 
fases, ocorrem ondas causadas pela tensão de corte entre a fase líquida 
e fase gasosa. 

 
Bolhas alongadas (Plug flow) 

Ocorrência de bolhas de gás alongadas próximo do topo da conduta. 

 
Intermitência (Slug flow) 

As ondas de líquido tocam na parede superior da conduta originando um 
padrão intermitente que é caracterizado pela alternância entre líquido e 
gás. 

 
Bolhas dispersas 

O gás encontra-se disperso em bolhas discretas, sendo a fase líquida 
contínua. 

 
Anelar (Annular flow) 

O líquido escoa-se junto às paredes da tubagem, formando uma película 
de líquido que circunda o núcleo de gás. 

Como se pode ver, pela análise das imagens da Tabela 4, quando duas ou mais fases se escoam 

simultaneamente na mesma direção, o padrão de escoamento é complexo. Geralmente, com a 

presença de uma segunda fase, a perda de carga aumenta relativamente à que se obteria caso 

ocorresse um escoamento apenas monofásico. 

Na Figura 6 apresenta-se o mapa de padrão de 

escoamento horizontal, em que no eixo das abcissas 

é apresentada a velocidade superficial do gás e no 

eixo das ordenadas, a velocidade superficial do 

líquido. 

Da análise da figura pode verificar-se que, para baixas 

velocidades superficiais de gás e de líquido, ocorre 

um escoamento estratificado. Ou seja, à medida que 

a velocidade se aproxima de zero, é expectável que a 

conduta se comporte como um reservatório longo e 

horizontal com líquido na base e gás no topo. 

 
Figura 6 – Mapa do padrão de escoamento em 

condutas horizontais Bratland (2009) 

Se se aumentar a velocidade do gás começam a formar-se ondas na superfície do líquido, devido à 

fricção entre o gás e o líquido. Aumentando ainda mais a velocidade do gás, mas mantendo a 

velocidade do líquido constante, a turbulência do gás intensifica-se fazendo com que algumas gotas de 

líquido se misturem no escoamento do gás. As gotas são transportadas pelo gás até chocarem com as 

paredes da conduta e se agruparem novamente na película de líquido que se escoa junto às paredes.  

Se o escoamento de líquido for muito intenso, a turbulência será mais forte e o gás tende a misturar-se 

com o líquido em pequenas bolhas, designando-se o escoamento por Bubble flow. 
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Se se diminuir ligeiramente a intensidade do escoamento de líquido, as bolhas flutuam até ao topo da 

conduta e agrupam-se, formando bolhas de gás maiores. No entanto, se o escoamento de gás for 

suficientemente intenso, estas bolhas de gás (Slugs) não se formarão, obtendo-se um escoamento 

anelar (Annular flow). Esta constatação é muito importante sobretudo na definição dos limites de 

operacionalidade dos pipelines. Neste caso é possível definir um valor de gás mínimo para o qual se 

garante a não ocorrência de Slugs. 

2.3.3. Regime de escoamento em poços verticais e respetivos modelos de simulação 

Os primeiros modelos de escoamentos verticais são contemporâneos aos que se desenvolveram para 

os escoamentos horizontais. A principal diferença prende-se com o facto de não existir uma 

acumulação dos fluídos mais densos na parte inferior da conduta, pelo que não ocorrem escoamentos 

estratificados nas condutas verticais. 

Na Tabela 5 apresentam-se os regimes de escoamento em condutas ou poços verticais, considerando 

apenas o escoamento bifásico gás-líquido. 

Tabela 5 - Escoamento bifásico gás-líquido em condutas e poços verticais (Bratland, 2009) 
Representação esquemática Descrição 

 
Bolhas (Bubble flow) 

A conduta está globalmente preenchida com líquido e o gás distribui-se 
na forma de bolhas discretas. 
As paredes da conduta estão em contacto permanente com a fase 
líquida. 

 
Intermitência (Slug flow) 

Este escoamento intermitente, também designado por escoamento em 
golfadas, apresenta uma fase gasosa mais pronunciada, apesar da fase 
líquida ainda ser contínua. A maioria do gás está concentrada em largas 
bolhas em forma de bala cujo diâmetro quase alcança o da conduta. 
Estas bolhas são separadas por golfadas de líquido contínuo (tampões) 
que atravessam a conduta e contêm pequenas bolhas de gás. Este 
padrão é relativamente bem comportado e ordenado na forma como se 
repetem alternadamente o líquido e o gás. 

 
Agitado (Churn flow) 

Este padrão apresenta uma intermitência muito intensa e grande 
agitação, comparativamente com o escoamento em golfadas. 
As bolhas apresentam uma forma bastante desordenada, sendo a sua 
distribuição e frequência muito irregulares. 
A continuidade do líquido nas golfadas entre as sucessivas bolhas é 
repetidamente destruída pela alta concentração de gás localmente na 
golfada. Quando isto acontece a golfada de líquido separa-se. O líquido 
acumula-se, forma uma barreira e é outra vez impelido pelo gás. 
Neste escoamento agitado é típico o movimento vertical oscilatório do 
líquido. Apesar do efeito da fase líquida ser significante, a quantidade de 
gás é predominante. 

 
Anelar (Annular flow) 

Este escoamento é caracterizado pela continuidade da fase gás ao longo 
do centro da conduta, onde o mesmo se desloca a alta velocidade. As 
paredes da conduta estão cobertas essencialmente por líquido que se 
move ascendentemente como uma película. 
Para a ocorrência deste tipo de escoamento é necessária uma alta vazão 
de gás para manter a coluna de líquido estável. Caso ocorra uma 
redução na velocidade de gás, abaixo de um certo valor crítico, a película 
líquido desaba, e o escoamento recai no padrão intermitente agitado. 
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Embora existam atualmente numerosos estudos 

sobre a definição de mapas de padrões de 

escoamento, ainda não existe um mapa de 

escoamentos verticais universalmente aceite. Dos 

muitos modelos propostos por diversos autores 

apresenta-se, nesta dissertação, o mapa proposto por 

Barnea et al (1980), por ser o mais utilizado. 

 
Figura 7 – Mapa do padrão de escoamento em 

condutas verticais 

Da análise da Figura 7 pode verificar-se que para baixas velocidades superficiais de gás e de líquido, 

o escoamento é caracterizado pela existência de bolhas ou intermitência com bolhas alongadas. Se se 

aumentar a velocidade do gás começa a ocorrer um escoamento agitado. Aumentando ainda mais a 

velocidade do gás, a turbulência do gás intensifica-se fazendo com que junto às paredes se encontre 

essencialmente uma camada líquido e no centro se escoe gás a elevada velocidade. 

Se o escoamento de líquido for muito intenso, a turbulência será mais forte e o gás tende a misturar-se 

com o líquido em pequenas bolhas dispersas. 

2.3.3.1. Correlações empíricas de modelação do escoamento vertical 

As primeiras formulações surgiram com o ajustamento de modelos a dados experimentais, como é o 

caso dos ensaios desenvolvidos por Poettmann e Carpenter (1952). Prosseguindo a abordagem 

experimentalista, é de realçar o modelo para escoamento vertical de Duns e Ros (1963), que resultou 

de uma campanha experimental bastante extensa. Trata-se de um modelo cujos resultados se mostram 

próximos dos ensaios, sobretudo para escoamentos com bolhas e com intermitência, mesmo 

atualmente, não obstante os desenvolvimentos ocorridos nos modelos e meios de simulação. 

Nas décadas seguintes, a quantidade de modelos disponíveis multiplicou-se. O modelo de Hagedorn e 

Brown (1965) introduziu a particularidade da utilização de dados recolhidos em campo, ao invés de 

dados experimentais obtidos em laboratório. Contudo, este modelo não distingue a diferença entre 

regimes de escoamento diferentes. Já o modelo de Orkiszewski (1967) resulta da comparação e 

combinação dos modelos de Hagedorn e Brown (1965), Duns e Ros (1963), Griffith e Wallis (1961) e 

Griffith (1962). De entre os desenvolvimentos ocorridos nas décadas de setenta e oitenta são de 

destacar os de Taitel, Dukler e Barnea (1980). Todos eles desenvolveram métodos que permitem o 

cálculo da perda de carga contínua. Recentemente, o livro Standard Handbook of Petroleum and 

Natural Gas Engineering (Lyons et al. 2016) recomenda a utilização a correlação de Hagedorn e Brown 

modificada, utilizando o modelo de Orkiszewski para escoamentos com bolhas. 

Resumindo, existem diversos métodos que permitem a simulação do escoamento multifásico vertical. 

O recurso a formulações de índole mais teórica tem-se generalizado, ainda que não seja possível 

classificar com rigor um modelo como simplesmente empírico ou teórico. De facto, qualquer modelo 

utiliza o fundamento teórico e recorre necessariamente a parâmetros empíricos como o coeficiente de 

rugosidade da infraestrutura. 
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De entre os modelos anteriormente supramencionados, para a realização desta dissertação, decidiu 

aprofundar-se o conhecimento dos modelos de Hagedorn e Brown e de Orkiszewski, tendo em vista a 

modelação da pressão num dado poço. Em seguida apresenta-se a sua descrição detalhada.  

2.3.3.1.1. Descrição do modelo Hagedorn e Brown modificado (1965) 

A correlação de Hagedorn e Brown é baseada em dados experimentais de escoamentos verticais com 

misturas de ar-água e ar-óleo. A perda de carga é calculada usando o fator de fricção obtido através 

da curva de Moody para o escoamento monofásico e usando o número de Reynolds para o escoamento 

bifásico. Este método (Hagedorn e Brown) tem em consideração o escorregamento entre as fases. 

Neste caso, como a velocidade de deslocamento das fases é diferente, torna-se necessária uma 

correlação para o cálculo da fração volumétrica de líquido, designada como Liquid Holdup. 

O procedimento para o cálculo da pressão na coluna de produção, segundo a correlação de Hagedorn 

e Brown (1965) é descrito em seguida: 

1. Definir dados de base do sistema em estudo: geometria do poço (altura, ℎ©kçk, diâmetro da coluna 

de produção D), características do fluido produzido (massa volúmica	�, viscosidade dinâmica	μ, tensão 

superficial	^, caudal produzido T, temperatura do fluido no topo [;k©k e na base do poço [ª�|w; 

2. Iniciar o cálculo no ponto em que a pressão e a temperatura são conhecidos (P1 e T1). 

3. Assumir valores de pressão (P2) e temperatura (T2) para calcular incrementos de altura ∆ℎ (ft), 

utilizando a equação de Hagedorn e Brown (1965): 

∆h= 144∆P-ρmXXXX∆ �vm22g �
ρmXXXX+ f×q2×M22.9652×1011×D5×ρmXXXX

 Equação 47 

Onde, ∆P é a variação de pressão (psi), ρm a massa volúmica do fluido (lbm/ft3), f o fator de fricção de 

Darcy-Weisbach (-), q o caudal total produzido (bbl/day), M a massa total de óleo, água e gás associado 

a um barril de líquido (lbm/bbl), D é o diâmetro interno (ft), vm a velocidade média (ft/s) e ∆ℎ a diferença 

de altura (ft). 

4. Para determinar as propriedades do fluido neste troço, calcular os valores de pressão e de 

temperatura médios em cada troço (entre o ponto 1 e ponto 2), utilizando as expressões: P= RP1+P2S 2⁄  

e T= RT1+T2S 2⁄ , onde P  é pressão (psia) e T é a temperatura (ºF). 

5. Em cada troço, determinar a massa volúmica (lbm/ft3), a viscosidade dinâmica (cP) e a tensão 

superficial (dyn/cm), para as condições de pressão e temperatura nesse troço. Como adiante se 

apresenta, na presente dissertação utilizaram-se as características do fluido, obtidas através da 

utilização do programa HYSYS. Caso se desconheça a variação das características do fluido em função 

da pressão e temperatura, poder-se-á recorrer a correlações empíricas; 

6. Determinar a massa total associada a cada barril produzido, M (blm/bbl), através da equação 

seguinte: 

M=R5.61×62.4SSGóleo � 11+WOR�+R5.61×62.4SSGw � WOR1+WOR�+0.0764SGgásGLR Equação 48 

Em que, SGóleo é a gravidade especifica do óleo (-), SGágua é a gravidade especifica da água (-), SGgás é 

a gravidade específica do gás (-), WOR é o rácio água-óleo (-) e GLR é o rácio gás-líquido (ft3/bbl).  

7. Determinar a massa volúmica da fase líquida e da fase gasosa, utilizando a Equação 1 e a 

Equação 3 (do subcapítulo 2.1.1), respetivamente; 
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8. Determinar a viscosidade dinâmica e a tensão superficial utilizando a Equação 19 (do subcapítulo 

2.1.5) e a Equação 20 (do subcapítulo 2.1.6), respetivamente; 

9. Determinar as velocidades superficiais de líquido e gás. Estas são calculadas considerando que 

uma dada fase (líquida ou gasosa) utiliza a seção total da conduta (A), quando se escoa: 

vsuperf_líquido= 5.615qL86400×A «βóleo � 11+WOR�+βágua � WOR1+WOR�¬ Equação 49 

vsuperf_gás=qL GLR-Rs ® 11+WOR¯°86400×A �14.7PP � ±TP+460520 ²±ZX1² Equação 50 

10. Cálculo do número da velocidade do líquido, NLV, do número da velocidade do gás, NGV, do número 

do diâmetro da conduta, ³´ e do número de viscosidade do líquido, ³�: 

NLV=1.938×vlíquido×RρL σL⁄ S1 4�  Equação 51 

NGV=1.938×vgás×RρL σL⁄ S1 4�  Equação 52 

ND=120.872×D×�ρL σL⁄  Equação 53 

NL=0.15726×μL×�1 lρLσL3r⁄ �1 4�  Equação 54 

11. Determinação do parâmetro de correlação do número de viscosidade, CNL. Este valor pode ser 

determinado através de um gráfico de CNL em função de NL. Para a modelação numérica considerou-

se o ajustamento do gráfico sugerido no livro de Economides et al (2012): 

CNL=0.0019+0.0322×NL-0.6642×NL2+4.9951×NL31-10.0147×NL+33.8696×NL2+277.2817×NL3  Equação 55 

12. Calcular a função de correção do holdup, Φβ: 

Φβ=± NLVNGV0.575² � P14.7�
0.10 �CNLND � Equação 56 

13. Determinação do fator de correlação do liquid holdup, HL ψ⁄ . Este fator pode ser determinado 

através de um gráfico de HL ψ⁄  em função de Φβ. Para a modelação numérica considerou-se o 

ajustamento do gráfico sugerido no livro de Economides et al (2012): 

HLψ =±0.0047+1123.32×Φβ+729489.64×Φβ21+1097.1566×Φβ+722153.97×Φβ2 ²
12
 Equação 57 

14. Determinar o parâmetro de correlação secundário, Φα:  

Φα= lNGVNL0.380r ND2.14⁄  Equação 58 

15. Determinação do fator de correção secundário ψ. Este fator pode ser determinado através de um 

gráfico de ψ em função de Φα. Para a modelação numérica considerou-se o ajustamento do gráfico 

sugerido no livro de Economides et al (2012): 

ψ=1.0886-69.9473×Φα+2334.3497×Φα2-12896.683×Φα31-53.4401×Φα+1517.9369×Φα2-8419.8115×Φα3  Equação 59 

16. Determinação do liquid holdup, HL: 
HL=�HLψ �×ψ Equação 60 

17. Para determinar o fator de fricção, é necessário determinar o número de Reynolds, Re. Neste caso 

considera-se o número de Reynolds para o escoamento bifásico:  
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Re=2.2×10-2 q×MDlμLHLr ®μGR1-HLS¯ Equação 61 

18. Determinação do fator de fricção de Darcy–Weisbach, f: 
Regime laminar: f= 64 Re⁄  Equação 62 

Regime turbulento: (Equação de Haaland) f= 1 µ-1.8×log ¶® ε3.7D¯1.1 + 6.9Re·¸2�  Equação 63 

onde ε é a rugosidade da conduta (se este valor for desconhecido, pode-se utilizar 0.00015 ft, que é 

um valor médio dado para um aço comercial). 

19. Calcular a massa volúmica média da mistura, considerando os dois métodos descritos em seguida: 

a) Admitindo que há escorregamento entre as fases - Usar o valor de HL, determinado através da 

Equação 60: 

ρmXXXX=ρLHL+ρgR1-HLS Equação 64 

b) Admitindo que não há escorregamento entre as fases, sendo a densidade determinada através da 

equação seguinte: 

ρmXXXX= 350×SGóleo+0.0764×SGgás×GLR+350×SGágua×WOR5.61×βóleo+5.61×WOR+RGLR-RsS×βgás  Equação 65 

Comparar os valores obtidos em a) e b) e utilizar o valor de ρmXXXX mais elevado. 

20. Verificar se se deve continuar a utilizar a correlação de Hagedorn e Brown, ou se se deve 

prosseguir para a correlação de Griffith, por se tratar de um regime de escoamento por bolhas. O 

escoamento com bolhas é observado quando B<LB. Os parâmetros �G e � são dados por: 

LB=1.071-0.2218Rvm2 D⁄ S Equação 66 B=vsuperf_gás vm⁄  Equação 67 

A Equação 66 só é válida paraLB≥0.13. Quando este valor é inferior a 0.13, então deve utilizar-se LB=0.13. Se B-LB for igual ou superior a zero, então deve continuar a utilizar-se a correlação de 

Hagedorn e Brown. Caso contrário, se B-LB for negativo deve utilizar-se a correlação de Griffith, 

explicada no método de Orkiszewski (ver subcapítulo 2.3.3.1.2) 

21. Repetir a determinação da razão de solubilidade gás-óleo (Rs), do Fator Z, do fator volume de 

formação do óleo (βóleo), da velocidade superficial de líquido (vsupef_líquido) e de gás (vsupef_gás), para as 

novas condições de Pressão e Temperatura. 

22. Calcular a velocidade média superficial da mistura bifásica (vm) para o ponto 1 e 2, utilizando as 

expressões seguintes: vm1=vsupef_líquido1+vsuperf_gás1 e vm2=vsuperf_líquido2+vsuperf_gás2. 

23. Determinar o valor de ∆RvmS2=Rvm1S2-Rvm2S2 

24. Calcular ∆h, correspondente à variação ∆P=P1-P2, utilizando a Equação 47. 

2.3.3.1.2. Descrição do método de Orkiszewski (1967) 

Orkiszewski estabeleceu uma correlação composta para escoamento vertical ascendente baseada na 

combinação dos métodos desenvolvidos por Grifith (1962), Griffith e Wallis (1961) e Duns e Ros (1963). 

Foram definidos quatro regimes de escoamento e propostos métodos para cada região: 

Tabela 6 - Escoamento bifásico gás-líquido em condutas e poços verticais (Orkiszewski, 1967) 
Regime de escoamento Condições Correlação a utilizar 

Bolhas lqgás qtotal⁄ r<LB correlação de Griffith 
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Regime de escoamento Condições Correlação a utilizar 

Escoamento intermitente 
ou com bolhas alongadas 

lqgás qtotal⁄ r>LB   e   NGV>LS correlação de Griffith e Wallis, 
modificada por Orkiszewski 

Transição LM>NGV>LS correlação de Duns e Ros 

Misto e anelar NGV>LM correlação de Duns e Ros 

Na tabela anterior, LB é o fator adimensional da condição fronteira bolha - escoamento intermitente, LM 

o fator adimensional da condição fronteira escoamento de transição - escoamento misto e LS é o fator 

adimensional da condição fronteira intermitente - escoamento de transição. Estes últimos dois fatores 

são definidos por: 

LS=50+36×NGVlqlíquido qgás⁄ r Equação 68 

LM=75+84�NGV×lqlíquido qgás⁄ r�0.75 Equação 69 

O parâmetro NGV é obtido através da Equação 52 e o fator LB é determinado através da Equação 66, 

apresentadas no subcapítulo 2.3.3.1.1. 

Orkisewski propôs que o método de Griffith e Wallis fosse usado para determinar a fronteira entre o 

regime de escoamento com bolhas (Bubble flow) e o com bolhas alongadas (Plug flow) e que o modelo 

de Duns e Ros fosse usado para determinar as restantes fronteiras de regime de escoamento. Na 

Figura 8 apresenta-se a representação do regime de escoamentos segundo o modelo proposto por 

Duns e Ros. 

 
Figura 8 – Regime de escoamento para o modelo de Duns e Ros (Lyons, 2010) 

Tendo em consideração o regime de escoamento obtido anteriormente, é possível determinar a massa 

volúmica média (ρX) e o gradiente de perda por fricção (τf), para cada regime de escoamento. No 

presente caso de estudo apenas se apresentam as relações para o escoamento com bolhas, uma vez 

que apenas este regime será incorporado no modelo desenvolvido no âmbito desta dissertação. 

A fração volumétrica de gás (º{), no escoamento com bolhas, pode ser expressa por: 

Hg=12 »1+ qtvsA -¼�1+ qtvsA�
2 - 4qgásvsA ½ Equação 70 

Onde, Hg=1-HL, vs é a velocidade de escorregamento (ft/s). Griffith sugeriu que uma boa aproximação 

seria utilizar o valor de vs=0.8	ft/s. 
O valor de ρmXXXX é determinado através da Equação 64 e o gradiente de perda por fricção, τf, expresso 

em lb/ft3 é dado por: τf=f×ρlíquido×�¾fíghijk¿ R2À × ÁS⁄ � Equação 71 

Região I – A fase líquida é contínua 

(escoamento com bolhas ou bolhas alongadas); 

Região II – As fases líquida e gasosa escoam-

se alternadamente (escoamento intermitente); 

Região III – A fase gasosa é contínua 

(escoamento misto e anelar) 
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Onde, f é o fator de fricção (-), g é a aceleração da gravidade (32.17 ft/s2) e a velocidade do líquido é 

dada por: vlíquido=qlíquido �A×l1-Hgr�⁄  Equação 72 

O número de Reynolds é calculado através da equação seguinte: Re=1488×lρlíquidovlíquidoDr μlíquido�  Equação 73 

Em que, vlíquido é a velocidade do líquido (ft/s), ρÂíÃÄÅÆÇ é a massa volúmica da fase líquida (lbm/ft3), 

μlíquido é a viscosidade dinâmica (cP) e D é o diâmetro (ft).  

Calcular o incremento ∆ℎ, utilizando a equação seguinte: 

∆h=144 ¶∆P× �1- wt×qgás4637×A2×PP�·ρmXXXX+τf  Equação 74 

Na equação anterior, ∆P é a variação de pressão (psi), PP a pressão média no troço de cálculo (psia),  wt o caudal mássico total (lbm/s),  qgás o caudal volumétrico de gás (ft3/s), A a área da secção transversal 

(ft2), ρmXXXX é a massa volúmica da mistura (lbm/ft3) e τf é o gradiente de perda por fricção (lbm/ft3). 

2.4. Fundamentos de Transferência de Calor 

A transferência de calor, entre dois pontos que se encontram a temperaturas diferentes, ocorre no 

sentido da menor temperatura, sendo o fluxo de transferência de calor dado por: qr=R[i�;wOikO − [w�ÈkfÈw�;wS Rtotal⁄ =UApRTinterior-Tenvolvente	extS	 Equação 75 

Nesta equação, qr é o fluxo de transferência de calor (Btu/hr) ou W);	Tinterior, a temperatura interior (K, 

ºF ou ºC); Tenvolvente, a temperatura do ambiente envolvente (K, ºF ou ºC);	Rtotal, a resistência à 

passagem de calor (hr.ºF/Btu ou K/W); Ap, a área perimetral da interface (ft2 ou m2) e U, o coeficiente 

de transferência de calor global (Btu/(ft2.hr.ºF) ou W/(m2K)), que mede a capacidade para transferir 

calor através da série de barreias condutivas e convectivas. 

Para além dos mecanismos de condução e convecção, nos quais a energia é transferida através de 

um meio material, o calor pode também ser transferido por radiação, em que a energia é transferida 

através de ondas eletromagnéticas. No âmbito deste trabalho desprezou-se a contribuição da radiação 

para a transmissão de calor, pelo facto de a temperatura ser próxima da temperatura ambiente. 

Nos dois subcapítulos seguintes apresentam-se as expressões relevantes pata a determinação do fluxo 

de calor por convecção e condução, apresentando-se no subcapítulo 2.4.3 o procedimento para o 

cálculo do coeficiente de transferência de calor global. 

2.4.1. Transferência de calor por convecção 

A convecção é a transferência de calor que ocorre por intermédio de um agente líquido ou gasoso. 

A equação do fluxo de transferência de calor por convecção é dada por: qr_condução=2πr×L×hconvecção×RTinterior-TexteriorS Equação 76 

Onde, qr_convecção é o fluxo de transferência de calor (Btu/hr ou W), Ê o raio (ft ou m), L o comprimento 

(ft ou m), hconvecção o coeficiente de transferência de calor por convecção (Btu/(ft2.hr.ºF) ou W/(m2.K)), e 

[ é a temperatura interior ou exterior, de acordo com o subscrito (K, ºF ou ºC). 

Para a determinação do coeficiente de transferência de calor por convecção utiliza-se o número de 

Nusselt, expresso através da equação seguinte: Nu=lhconvecção×Dr k⁄  Equação 77 
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Em que, hconvecção é o coeficiente de transferência de calor por convecção, que pode ser interior ou 

exterior consoante os casos (Btu/(ft2.hr.ºF) ou W/(m2.K)), D é o diâmetro interno útil (ft ou m) e k é a 

condutividade térmica do meio líquido ou gasoso (Btu/(ft.hr.ºF)  ou W/(m.K)).  

2.4.1.1. Convecção interior 

A convecção interior ocorre entre o escoamento do fluido e a parede interna da coluna de produção ou 

da pipeline. Dittus e Boelter (1930) propuseram a seguinte relação adimensional para o escoamento 

monofásico turbulento, que apenas deve ser aplicada para as seguintes condições Re>10000, 0.7<Pr<160 e comprimentos de conduta superiores a 10Á. Nu=0.0255×Re4/5×Prn Equação 78 

Caso o fluido esteja a ser aquecido, n é igual a 0.4, caso contrário, se o fluido estiver a ser arrefecido n toma o valor de 0.3. O número de Reynolds (Re)  encontra-se definido na Equação 24. 

O número de Prandtl, MÊ, é um número adimensional que aproxima a razão de difusividade de momento 

(viscosidade cinemática) e difusividade térmica de um fluido, expressando a relação entre a difusão 

de quantidade de movimento e a difusão de quantidade de calor dentro do próprio fluido, sendo uma 

medida da eficiência destas transferências nas camadas limites hidrodinâmica e térmica: Pr= ν α⁄ = lCpμr k⁄  Equação 79 

Em que, ` é a viscosidade cinemática, ν=μ ρ⁄  (ft2/s ou m²/s), α a difusividade térmica, α=k lρ×Cpr⁄  

(ft2/s ou m²/s), _ a viscosidade dinâmica (lb/(ft-s) ou Pa.s), k a condutividade térmica (Btu/ft.hr.ºF  ou 

W/(m.K)), (© o calor específico (Btu/lb.ºF ou J/(kg.K)) e � é a massa volúmica (lbm/ft3 ou kg/m³). O 

número de Prandtl, PrT,associado ao regime turbulento é dado por: PrT=0.85+R0.015 Pr⁄ S Equação 80 

De acordo com Bai et al (2005), se o escoamento for laminar, então o valor de hconvecção deve ser 

calculado através da equação de Hausen: 

Nu=3.66+ ¶0.0668× �DL0�×Re×Pr· Ë1+0.4 ¶�DL0�×Re×Pr·2 3� ÌÍ  Equação 81 

Sendo L0 a distância entre o ponto de entrada e o ponto de interesse. Na maioria dos casos como RD L0⁄ S≈0, então Nu=3.66. 

Para escoamentos na zona de transição, o comportamento da transferência de calor é incerto devido 

à instabilidade do escoamento, especialmente em escoamentos multifásicos. De acordo com Bai et al 

(2005), a correlação proposta por Gnielinski pode ser utilizada para o cálculo de hconvecção: 
Nu=¶�f8�×RRe-1000S×Pr· Ë1+12.7 � f8�

1 2� ®Pr2 3� -1	¯ÌÍ  Equação 82 

2.4.1.2. Convecção exterior 

De acordo com Bai et al (2005), para a determinação do coeficiente de transferência de calor por 

convecção exterior (hexterior) deve utilizar-se a correlação sugerida por Hilpert (1933): Nu=CoeficienteNu×Rem_exp×Pr1/3 Equação 83 

Os parâmetros (Î�Ï�Ð��ÑÒ�Óh e J_�Ô�, para a determinação do número de Nusselt, são dependentes 

do valor do número de Reynolds, tal como se apresenta na Tabela 7. 

Tabela 7 – Parâmetros para a determinação do número de Nusselt (Bai et al (2005) 
Re CoeficienteNu m_exp 

0.4 a 4 0.989 0.330 
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Re CoeficienteNu m_exp 

4 a 40 0.911 0.385 

40 a 4 000 0.683 0.466 

4 000 a 40 000 0.193 0.618 

40 000 a 40 0000 0.027 0.805 

Quando a velocidade do fluido envolvente é inferior a 0.05 m/s no caso da água, ou 0.5 m/s no caso do 

ar, a convecção natural será: 

hconvecção,=ÕAr										=				4	W/Rm2KS	Água				=200	W/Rm2KS  Equação 84 

2.4.2. Transferência de calor por condução 

A transferência de calor por condução ocorre através de um corpo sólido, designado como condutor. 

A equação do fluxo de transferência de calor por condução é dada por: qr_condução= s2πL×k×RTinterior-TexteriorSt slnRrexterior/rinteriorSt⁄  Equação 85 

Onde, qr_condução é o fluxo de transferência de calor por condução (Btu/hr ou W); Ê, o raio exterior ou 

interior, consoante o subscrito (ft ou m); L, o comprimento (ft ou m); k, a condutividade térmica do 

material (Btu/(ft.hr.ºF) ou W/(m.K)) e [ é a temperatura interior ou exterior, consoante o subscrito (K, ºF 

ou ºC). 

Considerando um fluido quente que circula no interior de uma infraestrutura cilíndrica, cujo meio 

envolvente se encontra mais frio, verifica-se que ocorre a transferência de calor do interior para o 

exterior, através da parede da conduta, tal como representado na Figura 9. Neste caso, a parede 

cilíndrica é o único obstáculo sólido à passagem de calor por condução para o exterior. 

 
Figura 9 – Transferência de calor numa infraestrutura cilíndrica. (Imagem adaptada de Incropera et al, 2007) 

Considerando, agora, o efeito do depósito de ceras junto às paredes da conduta, tem-se uma variação 

no perfil de temperaturas, tal como representada na Figura 10. 

 
Figura 10 – Transferência de calor numa infraestrutura cilíndrica, considerando que existe uma camada de 

depósito de ceras junto à parede da infraestrutura. (Imagem adaptada de Incropera et al, 2007) 
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No caso em estudo, a transferência de calor por condução ocorre através da parede da conduta e 

através da camada de deposição de ceras. Estas barreiras à saída de calor são representadas como 

resistências em série. Se a parede da conduta estiver isolada ou a conduta estiver enterrada, estes 

fatores também deverão ser considerados no cálculo da condução, sendo apenas necessário adicionar 

o termo referente a estas resistências adicionais. 

2.4.3. Cálculo do coeficiente de transferência de calor global (U) 

O parâmetro mais relevante para a determinação do fluxo de transferência de calor, expresso na 

Equação 75, é o coeficiente de transferência de calor global (U). Este coeficiente é uma medida da 

condutividade térmica global efetiva, e corresponde ao inverso do produto entre a resistência total 

exercida pelas barreiras que existem no percurso (�;k;�f) e a área perimetral da interface (�©): 

U=1 lRtotal×Apr⁄ 	 Equação 86 

A resistividade total é expressa como o somatório das resistências térmicas individuais: 

Rtotal=Rconvecção	interior+ØRcondução
m
i=1

+Rconvecção	exterior Equação 87 

Na expressão anterior, ��k�Èw�çãk é a resistência térmica por convecção (hr.ºF/Btu ou K/W), ��k�jhçãk é 

a resistência térmica por condução (hr.ºF/Btu ou K/W) e J o número de camadas com materiais 

distintos. Detalha-se, em seguida, cada um dos termos da equação, considerando que se trata de uma 

conduta cilíndrica com deposição de ceras: Rconvecção	interior=	 1 lAp,interiorhinteriorr⁄ =1 l2πrdepósitoLhinteriorr⁄  Equação 88 

Rcondução=Rconduta+Rdepósito				↔		Rcondução= lnRrexterior/rinteriorS2πkcondutaL + lnlrinterior/rdepósitor2πkdepósitoL  Equação 89 

Rconvecção	exterior=1 lAp,exteriorhexteriorr⁄ =1 R2πrexteriorLhexteriorS⁄  Equação 90 

Nas equações anteriores,	�©,i�;wOikO  é a área perimetral da interface entre o  fluido e a parede da 

conduta, caso esta esteja limpa, ou a área perimetral da interface entre o fluido e o depósito de cera, 

caso tenha ocorrido deposição (ft2 ou m2) 	hinterior é o coeficiente de transferência de calor por 

convecção interior (Btu/(ft2.hr.ºF) ou W/(m2.K)), kconduta e kdepósito são as condutividades térmicas da 

conduta em aço e do depósito de ceras, respetivamente (Btu/(ft.hr.ºF) ou W/m.K), Ap,exterior é a área 

perimetral da interface entre a parede da conduta e o meio envolvente (m2) 	hexterior é o coeficiente de 

transferência de calor por convecção exterior (W/(m2.K)). 

Utilizando a Equação 75 para a determinação do fluxo de transferência de calor, TO obtém-se: 

qr= Tinterior-Texterior
12πrdepósitoLhinterior +

ln � rinteriorrdepósito�2πLkdepósito + ln ®rexteriorrinterior¯2πLkconduta + 12πrexteriorLhexterior
 

Equação 91 

Se U for definido em termos da área interior Ap,interior=2πrinteriorL, tem-se: 

Uinterior= 1rinteriorrdepósito 1hinterior + rinteriorkdepósito ln � rinteriorrdepósito�+ rinteriorkinfraestrutura ln ®rexteriorrinterior¯+ rinteriorrexterior 1hexterior
 Equação 92 

Geralmente os fabricantes de isolamento utilizam os valores do coeficiente de transferência de calor 

global referentes à área exterior da tubagem (Uexterior), enquanto os projetistas das tubagens utilizam o 

valor referente à área interior (Uinterior). A relação entre estas variáveis é dada por: UinteriorAp,interior=UexteriorAp,exterior=1 Rtotal⁄  Equação 93 
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2.4.4. Perfil de temperatura 

Quando a temperatura do meio envolvente permanece constante ao longo do tempo, a temperatura em 

qualquer ponto da infraestrutura é dada através da equação seguinte: 

TfluidoRxS=Tenvolvente+RTentrada-TenvolventeSexp ±-UinteriorπDmK Cp x² Equação 94 

Na equação anterior, Tfluido(x) é a temperatura à distância x do ponto de entrada (K ou ºF ou ºC), 

Tenvolvente é a temperatura do meio exterior envolvente (K ou ºF ou ºC), Tentrada é a temperatura no ponto 

inicial da infraestrutura (K ou ºF ou ºC), Uinterior é o coeficiente de transferência de calor interno, tendo 

em consideração a área interior (Btu/(ft2.hr.ºF) ou W/(m2.K)), D é o diâmetro interno da conduta (ft ou 

m), mK  é o caudal mássico do fluido (lbm/s ou kg/s),  Cp é a capacidade calorífica do fluido (Btu/(lb.ºF) 

ou J/(kg.K)) e x é a distância à origem da conduta (ft ou m). 

Caso a temperatura à entrada e à saída sejam conhecidas, não é necessário conhecer as propriedades 

do fluido, uma vez que apenas interessa determinar o fator de perda de calor constante ao longo do 

percurso, dado por: β=UπDL/RmK CpS. Deste modo, tem-se: 

TfluidoRxS=Tenvolvente+RTentrada-TenvolventeSexpR- xβ L⁄ S Equação 95 

Se a perda de temperatura devido ao efeito de arrefecimento de Joule-Thomson for considerado, a 

temperatura ao longo de uma infraestrutura de produção ou de transporte pode ser determinada através 

da equação seguinte: 

TfluidoRxS=Tenvolvente+RTentrada-TenvolventeSexpR- xβ L⁄ S+ �RPRxS-PentradaS ρ⁄ -g×lCotaRxS-Cotaentradar� Cp�  Equação 96 

Em que, PRxS é a pressão num ponto que se encontra à distância x do início da conduta (lbf/ft2 ou Pa), Pentrada é a pressão na secção de entrada da conduta (lbf/ft2 ou Pa), � é a massa específica do fluido 

(lbm/ft3 ou kg/m3),  g é a aceleração da gravidade (ft/s2 ou m/s2), CotaRxS é a cota da infraestrutura num 

ponto que se encontra à distância x do início da conduta (ft ou m) e Cp é a capacidade calorífica do 

fluido (Btu/(lb.ºF) ou J/(kg.K)). 

Nas equações anteriores considerou-se que a temperatura do fluido que se escoa no interior da 

infraestrutura permanece constante em toda a secção da transversal, sendo dada por TfluidoRxS. No 

entanto, quando o ambiente envolvente se encontra mais frio do que no interior da infraestrutura, é 

expectável que a camada de fluido que se escoa junto à parede esteja mais fria do que no centro da 

conduta. De acordo com a analogia de von Karman, que é uma extensão da analogia de Prandtl-Taylor, 

é possível distinguir três regiões num escoamento turbulento (ver Figura 3). Para o regime de 

escoamento turbulento, a temperatura adimensional em cada região é dada por: T+=Tτ+-Pr×y+ para y+<5 Equação 97 T+=Tτ+-5×Pr-5×lnsR ¡MÊS 5⁄ +R1-PrSt para 5≤y+≤30 Equação 98 T+=Tτ+-5×Pr-5×lnR1+5×PrS-2.5×lnRy+ 30⁄ S para y+>30 Equação 99 

Nas equações anteriores (Kay e Nedderman, 1985), T+	é a temperatura adimensional (-), dada por T+=T Tτ⁄ , Tτ+ é a temperatura adimensional junto à parede da infraestrutura (-),  Pr é o número de 

Prandtl (ver Equação 79) e y+ é a distância radial adimensional (-). A temperatura de fricção, Tτ, (ºF ou 

ºC) é dada por: Tτ=Rqr A⁄ S lρ×Cp×vτr⁄  Equação 100 
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Onde, qr é o fluxo de transferência de calor (Btu/hr ou W), � é a área (ft2 ou m2), � é a massa volúmica 

(lbm/ft3 ou kg/m3), Cp é a capacidade térmica calorífica (Btu/(lbºF) ou J/(kg.K)) e  vτ é a velocidade de 

fricção (ft/s ou m/s). 

A determinação da temperatura no interior da infraestrutura de produção ou de transporte pode ser 

realizada através de um modelo numérico de diferenças finitas, aplicando as equações da transferência 

de calor em cada nó. Na Figura 11 representa-se a malha de nós. 

 
Figura 11 – Nós utilizados para obter as aproximações de diferenças finitas. (Oosthuizene et al ,1999) 

Resolvendo a equação de balanço de energia, que se apresenta em seguida, é possível determinar o 

perfil de temperaturas no interior da infraestrutura. 

vz ∂T∂z =αtot ∂2T∂r2 +αtotr ∂T∂r  Equação 101 

Em que, vz é a velocidade no sentido do escoamento (ft/s ou m/s), ∂T ∂z⁄  é o gradiente térmico ao longo 

do comprimento (ºF/ft ou ºC/m), αtot a difusividade térmica total (ft2/s ou m²/s) dada por αtot=αT+εt, εt é 

a difusividade térmica em regime turbulento (ft2/s ou m²/s), ∂T ∂r⁄  é o gradiente térmico na direção radial 

(ºF/ft ou ºC/m), r é o raio (ft ou m). 

Discretizando a equação anterior tem-se: 

vz Ti,j-Ti-1,j∆z =αtot ±Ti,j+1-2Ti,j+Ti-1,j∆rj2 ²+αtotrj-1 ±Ti,j+1+Ti,j∆rj+1 ² Equação 102 

De acordo com Oosthuizen et al. (1999), substituindo as aproximações de diferenças finitas numa 

equação de momento, esta toma a seguinte forma: AjTTi,j+BjTTi,j+1+CjTTi,j-1=DjT Equação 103 

Onde os coeficientes são dados por: 

AjT=vz,j∆zj + 1rj 2∆rj+1+∆rj Õ¶rj+1αtot,j+1+rjαtot,j2 · ± 1∆rj+1²+ ¶rjαtot,j+rj-1αtot,j-12 · ± 1∆rj²Ù Equação 104 

BjT=- 1rj 2∆rj+1+∆rj Õ¶rj+1αtot,j+1+rjαtot,j2 · ± 1∆rj+1²Ù Equação 105 

CjT=- 1rj 2∆rj+1+∆rj Õ¶rjαtot,j+rj-1αtot,j-12 · ± 1∆rj²Ù Equação 106 

DjT=vzTi-1,j ∆z⁄  Equação 107 

Para a grelha uniforme, tal como representada na Figura 11, os intervalos espaciais ∆rj e ∆rj+1 são 

iguais, o que permite simplificar as equações anteriores, deste modo: 

AjT= vz,j∆zj + 12rj∆r2 l2rjαtot,j+rj+1αtot,j+1+rj-1αtot,j-1r Equação 108 

BjT=- 12rj∆r2 lrj+1αtot,j+1+rjαtot,jr Equação 109 
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CjT=- 12rj∆r2 lrjαtot,j+rj-1αtot,j-1r Equação 110 

No caso do escoamento laminar, a difusividade térmica é igual ao longo da direção radial é dada por αtot=αT, podendo as equações anteriores ser simplificadas. 

2.5. Fundamentos de Transferência de Massa 

A determinação da taxa de transferência de massa, numa mistura de ceras e óleo, pode ser 

determinada a partir da Lei de Fick: 

dm dt⁄ =-ρcerasDwoAp dCdrÚi Equação 111 

Em que dm dt⁄  é a taxa de transferência de massa de ceras no óleo (kg/s), ��wO�| é a densidade da cera 

sólida (Kg/m3), ÁÛk é o coeficiente de difusão das ceras no óleo (m2/s), �© é a área perimetral da 

superfície onde ocorre a deposição, C é a concentração de ceras no óleo (fração do volume) e r é a 

coordenada radial desde o eixo central do tubo. O gradiente de concentração radial dC dr⁄  é calculado 

na interface sólido-líquido. 

De acordo com a analogia de von Karman, que é uma extensão da analogia de Prandtl-Taylor, é 

possível distinguir três regiões num escoamento turbulento, como se apresentou anteriormente (Kay e 

Nedderman, 1985). No regime turbulento, a concentração adimensional em cada região é dada por: C+=Cτ+-Sc×y+	 para y+<5 Equação 112 C+=Cτ+-5×Sc-5×lnlRy+ScS 5⁄ +R1-ScSr	 para 5≤y+≤30 Equação 113 C+=Cτ+-5×Sc-5×lnR1+5×ScS-2.5×lnRy+ 30⁄ S	 para y+>30 Equação 114 

Nas equações anteriores, C+	é a concentração adimensional (-), dada por C+=C Cτ⁄ , Cτ+ é a 

concentração adimensional junto à parede da infraestrutura, y+ é a distância adimensional (-) e Sc é o 

número de Schmidt. Este é um número adimensional definido como a razão de difusividade de 

momento (viscosidade) e difusividade de massa. Sc= ν Dwo⁄ =μ Rρ×DwoS⁄ 	 Equação 115 

Em que, ν é a viscosidade cinemática, ν=μ ρ⁄  (m²/s), ÁÛk é o coeficiente de difusão mássico (m2/s), μ 

é a viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s ou N·s/m² ou kg/m·s) e ρ é a massa volúmica (kg/m³). 

O número de Schmidt, ScT,em regime turbulento é dado por: ScT=0.85+R0.015 Sc⁄ S	 Equação 116 

A determinação da concentração no interior da infraestrutura de produção ou de transporte pode ser 

realizada através de um modelo numérico de diferenças finitas, aplicando as equações da transferência 

de massa em cada nó (ver Figura 11). Este procedimento é semelhante ao apresentado anteriormente 

para a temperatura. Resolvendo a equação de balanço de massa, que se apresenta em seguida é 

possível determinar o perfil de concentração no interior da infraestrutura. 

vz ∂C∂z =Dwo,tot ∂2C∂r2 +Dwo,totr ∂C∂r +krRC-CwoS Equação 117 

Em que, vz é a velocidade no sentido do escoamento (ft/s ou m/s), ∂C ∂z⁄  é o gradiente de concentração 

mássica ao longo do comprimento (%/ft ou %/m), Dwo,tot é o coeficiente de difusão das ceras no óleo 

total (ft2/s ou m²/s) dada por Dwo,tot=Dwo+εm,	Dwo é o coeficiente de difusão das ceras no óleo (ft2/s ou 

m²/s), ε: é a difusividade mássica em regime turbulento (ft2/s ou m²/s), ∂C ∂r⁄  é o gradiente mássico na 

direção radial (%/ft ou %/m), r é o raio (ft ou m), kr é a taxa de precipitação da cera (s-1), dada por: 
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kr=kr,TIAC×� TTIAC�
1.47 exp »®10.2Va -0.791¯×EaRuniversal	 �1T - 1TIAC�½ Equação 118 

Onde, kr,TIAC é a taxa de precipitação da cera à temperatura inicial de aparecimento das ceras (s-1), Ea 
é a energia de ativação (J/mol) e Runiversal é a constante universal (8.314 J/(mol.K)). 

Discretizando a Equação 117 tem-se: 

vz Ci,j-Ci-1,j∆z =Dwo,tot ±Ci,j+1-2Ci,j+Ci-1,j∆rj ²+Dwo,totrj-1 ±Ci,j+1+Ci,j∆rj+1 ²+kr Equação 119 

Rearranjando as variáveis da concentração tem-se a seguinte equação: AjCC+BjCCi,j+1+CjCCi,j-1=DjC Equação 120 

Com os coeficientes dados por: 

AjC=vz,j∆zj + 1rj 2∆rj+1+∆rj Õ¶rj+1Dwo,tot,j+1+rjDwo,tot,j2 · ± 1∆rj+1²+ ¶rjDwo,tot,j+rj-1Dwo,tot,j-12 · ± 1∆rj²Ù+kr Equação 121 

BjC=- 1rj 2∆rj+1+∆rj Õ¶rj+1Dwo,tot,j+1+rjDwo,tot,j2 · ± 1∆rj+1²Ù Equação 122 

CjC=- 1rj 2∆rj+1+∆rj Õ¶rjDwo,tot,j+rj-1Dwo,tot,j-12 · ± 1∆rj²Ù Equação 123 

DjC=vzCi-1,j ∆z⁄  Equação 124 

Para a grelha uniforme, tal como representada na Figura 11, os intervalos espaciais ∆rj e ∆rj+1 são 

iguais, o que permite simplificar as equações anteriores, deste modo: 

AjC = vz,j∆zj + 12rj∆r2 l2rjDwo,tot,j+rj+1Dwo,tot,j+1+rj-1Áwo,tot,j-1r Equação 125 

BjC=- 12rj∆r2 lrj+1Dwo,tot,j+1+rjDwo,tot,jr Equação 126 

CjC=- 12rj∆r2 lrjDwo,tot,j+rj-1Áwo,tot,j-1r Equação 127 

No caso do escoamento laminar, o coeficiente de difusão das ceras é dado por Dwo,total = Dwo, podendo 

as equações anteriores ser simplificadas. 

2.6. Fenómeno de deposição de ceras parafínicas 

Neste subcapítulo sistematizam-se os principais aspetos que se consideram relevantes para a 

caracterização e modelação do fenómeno de deposição de ceras parafínicas nas infraestruturas de 

produção e transporte dos sistemas petrolíferos. 

2.6.1. Caracterização do fenómeno de deposição de ceras 

Um dos principais desafios na indústria petrolífera consiste em evitar a ocorrência de fenómenos que 

condicionem as condições de escoamento. Um destes fenómenos é a deposição de ceras parafínicas, 

que provoca a redução da secção útil de escoamento, o que origina o bloqueio das condutas, podendo 

levar à sua rotura. 

O estudo deste tema reveste-se de particular interesse já que existem inúmeros poços que estão a 

atingir a fase de maturidade, em que óleo produzido apresenta um elevado teor de parafinas (ceras). 

As parafinas são compostos que têm elevado peso molecular e uma baixa solubilidade, especialmente 

a temperaturas baixas. Quando se esgota a sua capacidade de se dissolverem no escoamento, estas 

acabam por se depositar. A propensão para a ocorrência de deposições aumenta com o decréscimo 

da temperatura, como é possível observar na Figura 12. 
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Figura 12 – Pressão e temperatura que propiciam a deposição de ceras (adaptado de Leontaritis, 1996). 

Nas condições de temperatura (70-150°C) e pressão (55-103MPa) em que o petróleo é encontrado nos 

reservatórios, as parafinas de alto peso molecular são mantidas em solução. No percurso entre o 

reservatório e a superfície, verifica-se uma variação da temperatura do fluido ente o interior do 

reservatório e a superfície. No caso de pipelines, o ambiente marinho envolvente pode apresentar 

temperaturas da ordem dos 4ºC (Çengel, 2011). Com a diminuição da temperatura do crude ao longo 

do percurso, ocorre a perturbação do equilíbrio termodinâmico do fluido, favorecendo as condições 

para o aparecimento de cristais de parafinas. Estes cristais são um dos principais responsáveis pela 

formação de depósitos que colmatam as tubagens, como se pode visualizar na Figura 13. 

    
Figura 13 – Deposição de ceras ao longo de pipelines. (Imagem esquerda proveniente de Arizona State 

University. Fotografia da direita proveniente de Botne, 2011) 

Para além de parafinas, estes depósitos são também formados por alguns compostos inorgânicos, tais 

como óxidos decorrentes dos fenómenos de corrosão e areia.  

As principais consequências da deposição de ceras são a redução do diâmetro interno efetivo do tubo 

e o aumento da rugosidade da superfície de contacto (ver Figura 13). O bloqueio parcial ou total da 

conduta condiciona o escoamento, fazendo com que ocorra um aumento da perda de carga contínua 

ao longo do percurso, o que leva à diminuição da produtividade do poço. 

2.6.2. Propriedades termodinâmicas 

Para investigar a severidade da deposição das ceras é necessário estudar os parâmetros 

termodinâmicos que envolvem a precipitação da cera. O estudo destes parâmetros permite o 

conhecimento da propensão de ocorrer deposição de ceras nas infraestruturas. 

Neste capítulo são apresentadas técnicas que permitem a caracterização de dois parâmetros 

termodinâmicos fundamentais para a determinação da propensão para a ocorrência de deposição: 

� Temperatura inicial de aparecimento das ceras (TIAC); 

� Curva de precipitação da cera, que corresponde à quantidade percentual de ceras no fluido, em 

função da temperatura. 
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Os valores para estes dois parâmetros podem ser determinados através de ensaios laboratoriais 

desenvolvidos em amostras do fluido. 

2.6.2.1. Determinação da TIAC 

À medida que a temperatura do crude diminui, a cera dissolvida no fluido começa a precipitar-se, 

formando cristais sólidos. A Temperatura Inicial de Aparecimento das Ceras (TIAC), também designado 

como ponto de névoa, refere-se ao ponto a partir do qual se começa a observar a precipitação. 

Em todas as técnicas laboratoriais de deteção da TIAC, a precipitação das ceras é induzida pelo 

arrefecimento de uma amostra de crude. Quando o fluido atinge a TIAC, começam a formar-se cristais 

de ceras, o que resulta numa alteração das propriedades físicas do fluido que podem ser capturadas 

por determinados instrumentos de medição. As principais técnicas de medição são: 

� Medição ótica - deteta a presença de cristais tendo por base a iteração entre o material cristalino e 

a luz. Enquadram-se nesta categoria os seguintes ensaios: inspeção visual, Cross-Polarized 

Microscopy (CPM) e análise da transformada de Fourier do espectro de infravermelhos (FT-IR). 

� Análise reológica – análise da viscosidade do fluido, em função da temperatura. 

� Análise térmica - por exemplo, a técnica Differential Scanning Calorimetry (DSC), que identifica a 

libertação de calor devido à cristalização das ceras. 

Os resultados de diferentes técnicas de medição devem ser comparados de modo a estabelecerem-se 

os limites prováveis para a TIAC de um determinado fluido. 

2.6.2.2. Determinação da curva de precipitação das ceras 

Na Tabela 8 sistematizam-se as diferentes técnicas utilizadas para caracterizar a precipitação das ceras 

no crude. 

Tabela 8 – Diferentes técnicas para caracterizar a curva de precipitação das ceras 

Métodos Propriedade 
diretamente medida Relação com a quantidade de cera sólida precipitada 

DSC (Differential 
Scanning 
Calorimetry). 

Transferência de calor 
devido à precipitação 
de ceras 

A quantidade de calor libertada durante a precipitação é 
diretamente correlacionada com a quantidade de cera 
precipitada. 

NMR (Nuclear 
magnetic 
Resonance) 

Intensidade do pico de 
ressonância 

O pico da intensidade é diretamente proporcional ao 
número de átomos de hidrogénio na fase sólida. 

FT-IR (Fourier-
Transform Infrared 
Spectroscopy) 

Intensidade de 
absorvância FT-IR 

A intensidade de absorvância é diretamente proporcional 
à quantidade de cera sólida. 

O método mais utilizado na indústria para determinar a curva de precipitação da cera é o DSC. 

Os programas de simulação da deposição de ceras comerciais utilizam, como dados de base, a curva 

de precipitação da cera ou a curva de solubilidade. Na Figura 14 apresenta-se a correspondência entre 

ambas as curvas. 

 
Figura 14 – Curva de precipitação de ceras e a curva de solubilidade (adaptado de Huang et al., 2015) 
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2.6.3. Mecanismos de deposição de ceras 

Um dos trabalhos mais detalhados, citados frequentemente na bibliografia consultada, é o desenvolvido 

por Burger et al. (1981). Neste trabalho foram identificados os possíveis mecanismos que descrevem 

o fenómeno de deposição de parafinas: difusão molecular, difusão Browniana, dispersão por 

arrastamento e deposição gravitacional. Em seguida, descrevem-se sumariamente cada um dos 

mecanismos: 

Difusão Molecular – Quando o crude se escoa no interior do poço ou da pipeline, existe uma 

transferência de calor entre este e o ambiente envolvente, gerando assim um gradiente de temperatura. 

Deste modo, o fluido que se escoa junto às paredes da infraestrutura está mais frio do que na região 

central. Como a solubilidade da parafina é uma função da temperatura, o gradiente de temperatura 

estabelecido produzirá um gradiente de concentração. Se em alguma região do escoamento, a 

temperatura da mistura for inferior ao ponto de névoa (a temperatura em que a cristalização da parafina 

dá uma aparência turva ao fluido), as moléculas de parafina irão precipitar-se da solução até que a fase 

líquida entre em equilíbrio com a fase sólida. A região mais fria, junto da parede da infraestrutura, 

apresentará uma menor concentração de parafina dissolvida, induzindo o transporte de parafina do 

centro para a parede da infraestrutura por difusão molecular. 

Difusão Browniana – Este mecanismo de deposição considera que o transporte de parafina se deve a 

um gradiente de concentração de partículas sólidas. Quando o crude se escoa a uma temperatura 

inferior à Temperatura Inicial de Aparecimento de Cristais (TIAC), os cristais de parafina precipitam-se 

da solução e ficam suspensos no fluido que se escoa. Estas pequenas partículas irão colidir 

continuamente com moléculas termicamente agitadas no crude, gerando movimentos aleatórios dos 

cristais suspensos. Na presença de um gradiente de concentração de cristais sólidos, estas serão 

difundidas na direção de menor concentração de cristais sólidos, depositando-se ao colidirem com a 

parede. 

Dispersão por corte ou arrastamento (shear dispersion) – A dispersão por arrastamento é um 

mecanismo de transporte lateral de partículas sólidas em suspensão. O movimento de pequenas 

partículas suspensas no escoamento sofre um movimento rotacional, devido à viscosidade do fluido. A 

rotação origina um movimento circulatório na envolvente adjacente a essa partícula. Quando existe 

uma grande densidade de partículas suspensas existe maior propensão para a ocorrência deste 

fenómeno. O movimento rotacional poderá ocasionar o desvio da trajetória original de algumas 

partículas, fazendo com que estas se depositem na interface líquido-sólido. 

Gravidade – De acordo com este mecanismo de deposição, os cristais de parafina tenderiam a 

depositar-se no fundo das infraestruturas por terem maior densidade do que o óleo. Burger et al (1981) 

realizou testes de deposição em tubos verticais e horizontais, tendo demonstrado os efeitos 

gravitacionais não são muito relevantes no processo de deposição de ceras. 

Considerando a informação recolhida por Velasquez (2005), no âmbito da sua dissertação de mestrado, 

os principais projetos experimentais ou numéricos realizados para estudar a deposição de parafinas, 

encontram-se sistematizados na Tabela 9: 

Tabela 9 – Síntese dos estudos efetuados na área da deposição de ceras. (Velasquez, 2005) 
Investigador Data Mecanismos de deposição Tipo de Projeto 

Burger 1981 Difusão molecular e atrito Numérico e Experimental 
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Investigador Data Mecanismos de deposição Tipo de Projeto 

Weingarter e Euchner 1988 Difusão molecular e atrito Numérico e Experimental 

Majjed 1990 Difusão molecular Numérico e Experimental 

Brown 1993 Difusão molecular Numérico e Experimental 

Hamouda 1993 Difusão molecular Numérico e Experimental 

Hsu 1994 Difusão molecular e atrito Numérico e Experimental 

Souza Mendes 1995 Difusão molecular Numérico 

Ribeiro 1997 Difusão molecular Numérico 

Hsu 1998 Difusão molecular e atrito Numérico 

Singh 2000 Difusão molecular Numérico e Experimental 

Kok e Saracoglu 2000 Difusão molecular Numérico 

Nazar 2001 Difusão molecular e atrito Numérico 

Banki e Firoozabadi 2002 Difusão molecular Numérico 

Fusi 2003 Difusão molecular e atrito Numérico 

Hernandez 2003 Difusão molecular e atrito Numérico 

2.6.4. Modelação da deposição de ceras parafínicas 

A deposição é o resultado da cristalização dos cristais de cera, que surgem durante o arrefecimento do 

fluido, formando um gel que se vai depositando nas paredes da infraestrutura de produção ou 

transporte. O processo de deposição de parafinas pode ser descrito pelos seguintes quatro passos: 

� Formação de uma camada incipiente de depósito junto à zona mais fria da parede; 

� Fluxo radial de moléculas de parafinas do interior até à interface óleo-depósito (Fluxo A); 

� Fluxo radial de moléculas de parafinas da superfície do depósito até à zona mais fria do depósito 

(Fluxo B); 

� Precipitação das moléculas de parafinas dentro do depósito, resultantes do aumento da quantidade 

de parafinas sólidas. 

Na Figura 15 representa-se esquematicamente a deposição de parafinas por difusão molecular. 

 
Figura 15 – Representação esquemática do mecanismo de deposição de ceras (adaptado de Huang et al , 2015) 
Convém realçar que, para além das parafinas solidificadas, o gel do depósito contém, também, uma 

fração de óleo que fica retida na rede tridimensional de cristais parafínicos. 

A taxa de crescimento é determinada pela diferença radial do fluxo desde o interior do fluido até à 

interface óleo-depósito (fluxo A) e do fluxo desde superfície de deposição até ao interior do depósito 

(fluxo B).  

A taxa de crescimento do depósito resulta da diferença entre a convecção do centro do escoamento 

para a superfície do gel e a difusão interna para fora da zona da interface (Singh, 2000), dada por: 

 s-2π×rRtSt×ρdepósito×Fceras×sdrRtS dt⁄ t=s2π×rRtSt×kM×sCfluido-CinterfaceRTiSt-s2πrRtSt �-De dCinterfacedr Úi�	 Equação 128 

Rearranjando a Equação 128, obtém-se que variação do raio útil em função do tempo é dada por: 

 Cristais de ceras precipitadas (sólido) 
 Ceras dissolvidas (líquido) 

 

Contribuição para o aumento da 
espessura do depósito 

Convecção radial do fluxo de 
massa do centro até à interface 

Difusão interna no depósito, 
responsável pelo envelhecimento 

Fluxo A 

Fluxo B 
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sdrRtS dt⁄ t= - ¶kM×sCfluido-CinterfaceRTiSt+ �-De dCinterfacedr Úi�· �ρdepósito×Fceras�� 	 Equação 129 

Sendo o raio útil, num dado instante t, expresso como diferença entre o raio inicial e a espessura do 

depósito nesse instante. 

rRtS=R- drRtSdt Δt			↔		rRtS=R-δRtS			 Equação 130 

De acordo com Lee (2008), a componente de envelhecimento do depósito é dada por: 

π×ρdepósito×RR2-rRtS2S×RdFceras dt⁄ S=-2π×rRtS× �-De dCinterfacedr Úi� Equação 131 

Rearranjando a Equação 131, em ordem à variação da fração de ceras no depósito em função do 

tempo, tem-se: 

RdFceras ÞÒ⁄ S= -2π×rRtS×De dCinterfacedr Úiρdepósito × RR2-rRtS2S  Equação 132 

Nas equações anteriores, rRtS é o raio efetivo no instante t (m),	ρdepósito é a massa volúmica do depósito 

(kg/m3), F�wO�| é a fração das ceras no depósito (-), drRtS dt⁄  é a variação do raio útil em função do 

tempo (m/s), kM é o coeficiente de transferência de massa convectiva interior (m/s), Cfluido é a 

concentração de ceras no fluido no escoamento (%), Cinterface é a concentração de ceras na zona da 

interface líquido-sólido (%), De é o coeficiente de difusão efetiva no depósito (m2/s), dCinterface dr⁄  é o 

gradiente de concentração radial analisado na interface líquido-sólido (%/m) e dFceras dt⁄  é a variação 

temporal da fração de ceras no depósito (s-1). 

De acordo com Lee (2008), o número de Sherwood é dado por: 

Sh= ¶-2×rRtS× ∂Cinterface∂r Úi· lCfluido-Cdepósitor� =2×rRtS×KM Dwo⁄  Equação 133 

Relacionando os dois termos da equação obtém-se o coeficiente de transferência de massa, kM: KM=RDwo×ShS s2×rRtSt⁄  Equação 134 

Segundo Lee (2008), o coeficiente de difusão efetiva é determinado através da equação seguinte: De=Dwo Rs1+ Rα2F�wO�|2 S R1-FcerasS⁄ tS⁄  Equação 135 

Onde, Dwo é o coeficiente de difusão das ceras, no óleo (m2/s),	α é o rácio largura-espessura dos cristais 

de ceras (-) e Fceras é a fração de peso de ceras no depósito (-). 

O coeficiente de difusão das ceras no óleo,	Dwo, também designado com a difusão molecular da cera 

no óleo é obtido através da equação proposta por Hayduk e Minhas (1982): Dwo=13.3×10-12× lT1.47μsRß§.¿ àá⁄ Sâ§.ãäßtr Va0.71⁄  Equação 136 

Em que, T é a temperatura (K), _ é a viscosidade (mPa.s), Va é o volume molar das ceras (cm3/mol). 

De acordo com StubsjØen (2013), a determinação da espessura do depósito de ceras, δRtS, é realizada 

através da equação seguinte: 

δRtS=-Dwo × dCdrÚi ×t	 Equação 137 

Ao longo do tempo, à medida que a deposição vai ocorrendo, a espessura de deposição vai 

aumentando, sendo expressa através da equação que se segue: 

δRt+ΔtS=δRtS-Dwo × dCdrÚi ×Δt	 Equação 138 



30 

3. Leis de ajustamento estatístico aplicadas à evolução temporal da 

deposição de parafinas 

Partindo de um conjunto de ensaios experimentais previamente realizados por diversos investigadores, 

avaliou-se a hipótese de ajustar leis estatísticas conhecidas aos resultados dos ensaios, tendo em vista 

a obtenção de expressões que descrevam a evolução temporal da espessura do depósito de ceras 

parafinas. A análise de dados experimentais compilados permitiu, ainda, identificar a importância 

relativa dos parâmetros que influenciam o fenómeno da deposição. 

Os dados de base utilizados neste estudo foram os resultados dos ensaios laboratoriais obtidos por 

quatro investigadores: Lund (1998), Hernandez (2002), Venkatesan (2004) e Rosvold (2008). Apesar 

de esta informação ter sido coligida no projeto desenvolvido por Botne (2011), consultaram-se, também, 

os documentos originais. 

No âmbito desta dissertação, para ilustrar o trabalho desenvolvido, e devido à limitação de espaço da 

tese, apenas se apresentam os resultados da análise realizada aos 8 ensaios de Rosvold. Análises 

idênticas foram realizadas para os restantes casos. 

3.1. Resultados dos ensaios laboratoriais desenvolvidos por Rosvold 

Os ensaios realizados por Rosvold foram desenvolvidos na sua tese de mestrado, em 2008, no 

laboratório da Statoil em Porsgrunn, cujas instalações se ilustram e representam na Figura 16. 

  
Figura 16 – Laboratório de Porsgrunn – Instalações onde se realizaram os ensais de Rosvold (Rosvold, 2008) 

As infraestruturas do laboratório são compostas por uma conduta em aço com 60.56 mm de diâmetro 

exterior e 52.58 mm de diâmetro interior, por onde se escoa o crude. De acordo com Rosvold, a conduta 

em aço está revestida interiormente por uma camada de epóxi, o que confere uma ligeira diminuição 

do diâmetro interior efetivo para 51.70 mm. Para recriar a existência de um meio envolvente arrefecido 

existe uma conduta em aço com 131.33 m de diâmetro interior, que se desenvolve ao longo de 5.31 m 

e por onde circula água à temperatura de 10ºC. O diferencial de pressão na conduta de crude, entre as 

secções de entrada e de saída da zona arrefecida, foi medido entre dois pontos afastados de 5.55 m. 

O crude utilizado nas experiências foi um condensado do Mar do Norte, caracterizado pela temperatura 

de aparecimento de ceras de 45ºC e pela curva de precipitação de ceras que se apresenta em seguida. 
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Figura 17 – Curva de precipitação de ceras (Rosvold, 2008) 

Os ensaios de Rosvold foram desenvolvidos variando o caudal e a temperatura do fluido afluente.  

No caso dos ensaios de A a E variou-se o caudal entre 5 e 25 m3/h e manteve-se a temperatura à 

entrada do crude igual a 20ºC, enquanto nos ensaios de F a H manteve-se o caudal constante e igual 

a 21 m3/s, variando a temperatura à entrada do crude (15ºC, 30ºC e 40ºC). Na tabela seguinte 

sistematizam-se as principais características dos ensaios e apresenta-se a evolução temporal da 

espessura do depósito de ceras para cada ensaio. 

Tabela 10 – Principais características dos ensaios realizados por Rosvold (Rosvold, 2008). 

Ensaios q 
(m3/h) 

Tcrude 
(ºC) 

Duração do 
ensaio (h) Evolução temporal da espessura do depósito de ceras 

Rosvold A 5 20 91 

 

Rosvold B 10 20 143 

Rosvold C 15 20 163 

Rosvold D 21 20 99 

Rosvold E 25 20 66 

Rosvold F 21 15 165 

Rosvold G 21 30 237 

Rosvold H 21 40 335 

Pela análise dos resultados dos ensaios verifica-se que quanto maior é o caudal afluente, menor é a 

tendência para a deposição da cera. O mesmo se verifica com a temperatura, ou seja quanto maior for 

a temperatura do crude, menor será a espessura do depósito de ceras. Constata-se, também, que no 

início do ensaio experimental o crescimento da espessura do depósito de ceras é mais acentuado, do 

que no restante tempo de ensaio. Embora esta tendência de decréscimo da taxa de deposição se 

verifique em todos os ensaios, apenas no ensaio H se verifica um limite assimptótico, bem definido, e 

aproximadamente igual a 0.35 mm. 

3.2. Ajustamento de curvas teóricas aos dados experimentais 

Para o ajustamento das curvas teóricas aos resultados experimentais recorreu-se ao programa 

CurveExpert (Hyams, 2014) que permite a utilização de uma vasta base de dados de modelos 

matemáticos pré-definidos e ainda possibilita que utilizador defina modelos ajustados às suas 

necessidades. Neste último caso o utilizador necessita proceder à programação da função pretendida 

em Python.  
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Para determinar quais os modelos que melhor se ajustam aos 21 ensaios experimentais efetuou-se o 

ajustamento considerando todos as funções pré-definidas na base de dados do CurveExpert e 

posteriormente programou-se o modelo de ajustamento logarítmico (Logarithmic Model) proposto por 

Gudmudsson (2010), cuja explicação se remete para o subcapítulo 3.2.3 

Nos subcapítulos seguintes apresentam-se os resultados obtidos para os dois modelos pré-definidos 

que apresentam os valores mais altos de correlação com os dados experimentais (MMF e DR-Hill) e o 

resultado do ajustamento para o modelo logarítmico. 

3.2.1. MMF 

A função MMF correlaciona a espessura do depósito de ceras,	δ (mm) com o tempo decorrido desde o 

início do ensaio (h), através da equação seguinte: δ= la×b+c×tdr lb+tdr�  Equação 139 

Os coeficientes a, b, c e d, resultantes do ajustamento desta função, são apresentados na Tabela 11: 

Tabela 11 – Coeficientes a, b, c e d obtidos por ajustamento do modelo MMF aos ensaios de Rosvold 
Ensaios a b c d 

Rosvold A - Tóleo = 20°C, q = 5 m3/h -0.069 11.992 3.664 0.405 

Rosvold B - Tóleo = 20°C, q = 10 m3/h -0.056 139740308.537 45296713.607 0.268 

Rosvold C - Tóleo = 20°C, q = 15 m3/h -0.001 129481218.268 20157561.544 0.358 

Rosvold D - Tóleo = 20°C, q = 21 m3/h -0.257 266.954 1.304 0.163 

Rosvold E - Tóleo = 20°C, q = 25 m3/h -0.005 237.161 26.013 0.362 

Rosvold F - Tóleo = 15°C, q = 21 m3/h 0.000 402141577.022 27638911.445 0.526 

Rosvold G - Tóleo = 30°C, q = 21 m3/h -0.001 24.254 1.214 0.595 

Rosvold H - Tóleo = 40°C, q = 21 m3/h 0.001 170.228 0.344 1.569 

Na Figura 18 apresenta-se a evolução temporal da espessura da deposição de ceras, em função do 

tempo, e as respetivas curvas de ajustamento obtidas através do modelo MMF.  

 
Figura 18 – Ajustamento do modelo teórico MMF aos resultados dos ensaios Rosvold 

Nesta figura é possível observar que as curvas teóricas têm um bom ajustamento aos dados 

experimentais, o que é corroborado pelo baixo valor de erro padrão e pelo elevado valor do coeficiente 

de determinação (R2), que apresenta valores superiores a 0.99 para todos os ensaios. 

3.2.2. DR-Hill 

O modelo de ajustamento DR-Hill é definido pela equação seguinte: δ=α+ Rθ×tηS Rκη+tηS⁄  Equação 140 

Os coeficientes α,	θ,	κ	e	η obtidos para os ensaios experimentais são apresentados na Tabela 12: 
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Tabela 12 – Coeficientes �, �, �	�	� obtidos por ajustamento do modelo DR-Hill aos ensaios de Rosvold 
Ensaios � � � � 

Rosvold A - Tóleo = 20°C, q = 5 m3/h -0.069 3.733 0.405 458.641 

Rosvold B - Tóleo = 20°C, q = 10 m3/h -0.032 16.631 0.291 940300.632 

Rosvold C - Tóleo = 20°C, q = 15 m3/h 0.000 21.959 0.369 701494.565 

Rosvold D - Tóleo = 20°C, q = 21 m3/h -0.183 4.400 0.213 42541.337 

Rosvold E - Tóleo = 20°C, q = 25 m3/h -0.002 5.494 0.383 28668.015 

Rosvold F - Tóleo = 15°C, q = 21 m3/h 0.000 40.046 0.535 153795.522 

Rosvold G - Tóleo = 30°C, q = 21 m3/h -0.001 1.214 0.595 212.094 

Rosvold H - Tóleo = 40°C, q = 21 m3/h 0.001 0.343 1.569 26.424 

Na Figura 19 apresenta-se a evolução temporal da espessura da deposição de ceras, em função do 

tempo, e as respetivas curvas de ajustamento obtidas através do modelo DR-Hill. 

 
Figura 19 – Ajustamento do modelo teórico DR-Hill aos resultados dos ensaios Rosvold 

Tal como o modelo de MMF, este modelo de DR-Hill apresenta valores de erro padrão próximos de 

zero e coeficientes de determinação R2, próximos de um em todos os ensaios. 

3.2.3. Modelo logarítmico (Logarithmic Model) 

O modelo logarítmico, proposto por Gudmundsson (2010), é definido pela equação seguinte: 

RÞè ÞÒ⁄ S=k1k2
-é Equação 141 

Quando a espessura do depósito (è) é nula, k2-δ toma o valor 1. Pode, portanto, concluir-se que a taxa 

de deposição inicial Rdδ dt⁄ St=0 é definida por k1, designado por coeficiente inicial de deposição. Quando 

a espessura do depósito aumenta, o valor de  k2-é tenderá para zero e o depósito deixará de crescer. 

Ou seja, o coeficiente k2 é o parâmetro que controla a tendência assimptótica da deposição. 

Integrando a equação anterior, é possível obter a equação que permite o cálculo da espessura do 

depósito de ceras, em função do tempo: 

dt= dδ
k1k2-δ

		↔		 ê dtt
0

=ê dδ
k1k2-δ

δ
0

		↔		stt0t = 1
k1 µ

k2δln k2¸0
δ
		↔	k1t= k2δlnRk2S -

1
lnRk2S 			↔		 

k2δ=1+k1×lnRk2S×t			↔	δ× lnRk2S=lnR1+ k1×ln k2 ×tS 	 
Equação 142 

δ= lnR1+k1×ln k2 ×tS lnRk2S⁄  Equação 143 

Recorrendo à linguagem Python para programar esta última equação no programa CurveExpert, é 

possível obter os parâmetros k1 e k2 que melhor se ajustam aos dados experimentais. Na Tabela 13 

apresentam-se os resultados obtidos. 
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Tabela 13 – Coeficientes k1 e k2, obtidos por ajustamento do modelo logarítmico aos ensaios de Rosvold 
Ensaios k1 k2 

Rosvold A - Tóleo = 20°C, q = 5 m3/h 0.2451 44.9813 

Rosvold B - Tóleo = 20°C, q = 10 m3/h 0.3557 150.2365 

Rosvold C - Tóleo = 20°C, q = 15 m3/h 0.0898 103.4198 

Rosvold D - Tóleo = 20°C, q = 21 m3/h 0.6043 4224.0946 

Rosvold E - Tóleo = 20°C, q = 25 m3/h 0.0885 4321.7797 

Rosvold F - Tóleo = 15°C, q = 21 m3/h 0.0239 11.4224 

Rosvold G - Tóleo = 30°C, q = 21 m3/h 0.0251 307.7677 

Rosvold H - Tóleo = 40°C, q = 21 m3/h 0.0366 1425312.4172 

Pela analise da tabela anterior verifica-se que o coeficiente inicial de deposição, k1, varia entre 0.02 e 

0.60, não sendo possível estabelecer uma correlação direta entre este parâmetro e a temperatura ou o 

caudal. 

Para facilitar a observação dos resultados dividiu-se o gráfico em dois com os seguintes pressupostos: 

� Ensaios realizados mantendo a temperatura à entrada igual a 20ºC e fazendo variar o caudal (figura 

da esquerda); 

� Ensaios realizados mantendo o caudal afluente constante e igual a 21 m3/h e fazendo variar a 

temperatura à entrada (figura da direita); 

 
Figura 20 – Ajustamento do modelo teórico logarítmico aos resultados dos ensaios Rosvold, para temperatura do 

constante à entrada (esquerda) e caudal afluente, fazendo variar a temperatura à entrada direita) 

Pela análise dos dois gráficos anteriores constata-se que, na parte final dos ensaios, as funções de 

ajustamento obtidas para os ensaios A, B, C, D, E, F e G têm tendência para subestimar a espessura 

de deposição do depósito de ceras. No caso do ensaio H, verifica-se um problema de ajustamento da 

função logo no momento inicial do ensaio. 

Na Tabela 14 apresentam-se os valores que caracterizam o ajustamento estatístico desta função 

logarítmica aos dados experimentais. 

Tabela 14 – Erro padrão e coeficiente de determinação, R2, obtidos por ajustamento do modelo logarítmico aos 
ensaios desenvolvidos por Rosvold 

Ensaios Erro padrão R2 Erro padrão R2 Erro padrão 

A 0.022 0.9977 E 0.015 0.9825 

B 0.054 0.9678 F 0.021 0.9964 

C 0.042 0.9879 G 0.008 0.9988 

D 0.020 0.9937 H 0.018 0.9873 

Pela análise da tabela anterior, verifica-se que os coeficientes de determinação R2 são superiores a 

0.96 para todos os ensaios, o que corresponde a um elevado fator de correlação entre os dados 

experimentais e os valores estimados por este modelo. 
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3.3. Análise dos resultados 

Analisando a informação compilada neste subcapítulo é possível verificar que, na fase inicial dos 

ensaios, a taxa de deposição de ceras é superior à que se verifica nos momentos ulteriores do ensaio. 

Considera-se que a diminuição da taxa de deposição ao longo do tempo pode dever-se essencialmente 

a dois fatores:  

�  Aquecimento do meio envolvente até que se atinge uma temperatura de equilíbrio – à medida que 

o ensaio decorre a água que se encontra no meio envolvente à conduta tende a aquecer, fazendo com 

que a diferença de temperaturas entre o crude e o meio envolvente diminua ao longo do tempo. Com 

a diminuição do gradiente de temperatura, verifica-se um decréscimo do gradiente de concentração e 

consequentemente, uma diminuição da taxa de deposição; 

� Aumento da velocidade média do escoamento - Para um dado caudal afluente, à medida que a 

secção útil da conduta vai diminuindo, devido à deposição de ceras no interior desta infraestrutura, a 

tensão de arrastamento irá aumentar, fazendo com que seja expectável uma diminuição da taxa de 

deposição das parafinas. 

Analisando os três modelos de ajustamento apresentados (MMF, DR-Hill e logarítmico) verifica-se que 

os dois primeiros conduzem a melhores valores de ajustamento do que o último. No entanto, este último 

modelo é o único que se encontra sustentado por conceitos associados ao fenómeno da deposição, ao 

contrário dos dois primeiros modelos. 

No contexto dos dados analisados não foi possível estabelecer uma correlação entre os parâmetros de 

cada modelo e os respetivos valores de caudal afluente ou temperatura à entrada, o que invalida a 

aplicabilidade dos modelos deles gerados de uma forma generalista para a estimativa da espessura do 

depósito expectável para um dado tempo. 

4. Simulação da deposição de ceras utilizando o programa HYSYS 

O programa da Aspen HYSYS V8.4 foi utilizado para estudar o fenómeno da deposição de ceras nas 

infraestruturas de produção e de transporte. Neste capítulo apresenta-se a descrição dos dados de 

base necessários para a simulação numérica de Flow Assurance no HYSYS, e descrevem-se os 

modelos de cálculo utilizados pelo programa para simular o escoamento, a transferência de calor e o 

fenómeno de deposição de ceras. 

Para analisar a capacidade de estimar a espessura do depósito de ceras, procedeu-se à simulação em 

HYSYS de um sistema semelhante ao utilizado nos ensaios laboratoriais desenvolvidos por Rosvold. 

Os resultados obtidos foram analisados e comparados com os resultados dos ensaios experimentais.  

4.1. Descrição geral do programa e suas funcionalidades 

Ao elaborar um modelo em HYSYS é necessário definir as características do fluido que será utilizado 

na simulação. A definição do fluido é realizada no separador Propriedades (Properties) e poderá ser 

realizada de modos distintos, consoante a informação de base que se disponha: 

� Se a composição do fluido for conhecida pode definir-se na Lista de Componentes (Component List) 

cada um dos compostos que constituem o fluido; 

� Se a curva de destilação do crude for conhecida é possível introduzir esta informação, utilizando as 

potencialidades do Gestor de Óleo (Oil Manager) para estimar as propriedades do fluido original; 
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� Caso a informação sobre o fluido seja desconhecida, conhecendo-se apenas a bacia petrolífera de 

onde provém o crude, poderá recorrer-se à vasta base de dados do programa e selecionar o crude que 

melhor se ajuste ao pretendido, utilizando o separador Ensaios de Petróleo (Petroleum Assays). 

Após a definição das propriedades do fluido, procede-se ao estabelecimento dos restantes parâmetros 

que caracterizam o sistema, utilizando o separador Simulação (Simulation). Na palete seleciona-se o 

ícone Corrente de Material (Material Stream), onde é definida a temperatura à entrada, a pressão e o 

caudal afluente. Posteriormente, seleciona-se o ícone Segmento de Conduta (Pipe Segment), que 

permite a caracterização geométrica e física do sistema e é constituído pelos itens seguintes: 

� Conceção (Design): 

� Ligações (Connections): Atribui-se um nome a todas as correntes que entram ou saem do 

sistema, sejam de material (Material Stream) ou de energia (Energy Stream); 

� Parâmetros (Parameters): Define-se o modelo de simulação do escoamento que se pretende 

utilizar na simulação; 

� Cálculos (Calculation): Estabelecem-se os limites de convergência de cada parâmetro. 

� Classificação (Rating): 

� Dimensionamento (Sizing): Define-se a geometria da conduta; 

� Transferência de calor (Heat Transfer): Estabelece-se a temperatura do meio envolvente, 

especifica-se se a transferência de calor deverá ser calculada através das paredes da conduta 

e define-se o tipo de material isolante (caso exista); 

� Folha de cálculo (Worksheet): Contém o sumário da informação das propriedades das correntes 

existentes no sistema. Este item é composto pelos separadores seguintes: 

� Condições (Conditions): São apresentados alguns parâmetros à entrada e à saída da 

infraestrutura, nomeadamente: temperatura (ºC), pressão (kPa), caudal molar (kg.mole/h), 

caudal mássico (kg/h), caudal do volume líquido (m3/h), entalpia molar (kJ/kg.mole), entropia 

molar (kJ/(kg.mole.ºC)) e transferência de calor (kJ/h). 

� Propriedades (Properties): São apresentadas propriedades do fluido. Por exemplo: peso 

molecular, a densidade molar (kg.mole/m3), a densidade mássica (kg/m3), entre outros. 

� Composição (Composition): São apresentados os elementos constituintes do fluido e a sua 

distribuição quantitativa; 

� Especificações de Pressão e Escoamento (PF Specs): São apresentadas as especificações 

de pressão e caudal utilizadas no cálculo;   

� Desempenho (Performance): 

� Perfis (Profiles): Obtêm-se os resultados da simulação hidráulica do escoamento no interior 

da infraestrutura em estudo. Os resultados podem ser observados sob a forma gráfica ao 

longo do perfil longitudinal da infraestrutura ou em tabela. Neste separador é possível 

analisar-se os seguintes parâmetros: temperatura, pressão, fração de vapor, transferência de 

calor, gradientes, fração volumétrica de líquido, Número de Reynolds do escoamento líquido, 

Número de Reynolds do escoamento de vapor, velocidade do líquido, velocidade do vapor, 

espessura da deposição e volume do depósito de ceras; 
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� Problemas que afetam o escoamento e sua monitorização (Flow Assurance): 

� Corrosão (CO2 Corrosion): Existem três modelos disponíveis para a simulação do efeito da 

corrosão: NORSOK Standard M-506, Waard Model 1991 e Waard Model 1995; 

� Erosão (Erosion): Os modelos disponíveis para a análise do processo erosivo são: API-RP-

14 E Continuous Service, API-RP-14E Noncontinuous Service, Salama & Venkatech 1983 ou 

um modelo definido pelo utilizador; 

� Hidratos (Hydrates): os modelos disponíveis são: Ng & Robinson e CSM; 

� Escoamento com intermitência (Slug Analysis): É possível selecionar o modelo pretendido 

(modelo translacional: Bendikson; modelo de holdup: Gregory et al; e cálculo da frequência: 

Hill & Wood) ou definir o próprio modelo; 

� Deposição de ceras (Wax Deposition): permite modelar o efeito da deposição de ceras. Este 

separador contém as seguintes opções e informações: 

� Métodos: O único método disponível é o Profes. Deverá selecionar-se esta opção para 

prosseguir o cálculo da deposição; 

� Propriedades: É apresentada a densidade (kg/m3), a condutividade térmica (W/(m.K)) e a 

tensão de cedência (kPa); 

� Perfil: Após a realização da simulação da deposição de ceras são apresentados os 

resultados neste separador; 

� Limites: são apresentados os limites máximos de espessura do depósito, a variação total 

de pressão, o volume total de depósito, perda de carga e o tempo de simulação. 

� Dinâmica (Dynamics) 

� Parâmetros (Parameters): Estabelece-se o modelo de fricção a utilizar e define-se se o cálculo 

de fração volumétrica; 

� Fração volumétrica de vapor, de líquido ou de água (Holdup): É apresentada a informação 

sobre a fração volumétrica de vapor, a fase líquida, a fase aquosa e o total;  

� Gráficos (Stripchart): É possível observar os resultados obtidos sobre a forma gráfica em 

função do tempo. 

Nos subcapítulos seguintes apresentam-se as particularidades dos modelos de escoamento, de 

transferências de calor e de deposição de ceras que estão disponíveis no programa. 

4.1.1. Modelos de simulação do escoamento 

O programa HYSYS simula tanto escoamentos monofásicos como multifásicos, aplicando 

simultaneamente modelos de transferência de calor, o que permite prever a alteração das propriedades 

do fluido ao longo percurso. Para a simulação do escoamento existem diversos modelos de simulação 

disponíveis, cujo domínio de aplicabilidade se aplica a tubagens horizontais ou inclinadas, ou tubagens 

verticais Independentemente do modelo de escoamento adotado, o programa utiliza as equações 

gerais do balanço de material e de energia para obter os resultados da simulação. 

O procedimento geral utilizado pelo programa para a determinação dos valores de pressão e de 

temperatura, em cada ponto do percurso, é descrito em seguida: 

1. A pressão e a temperatura à entrada são dados de base para a determinação do balanço de material 

e de energia; 
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2. Utilizando os gradientes de temperatura e de pressão internos, são calculadas a pressão e a 

temperatura de saída; 

3. São calculadas as propriedades do fluido, tendo em consideração as condições de entrada e as 

condições de saída estimadas; 

4. Estas propriedades, em conjunto com a pressão à entrada da tubagem são dados de base para o 

algoritmo do cálculo do escoamento;  

5. Calculando a perda de carga contínua ao longo da tubagem, determina-se a pressão à saída; 

6. A pressão calculada e a pressão estimada são comparadas. Se a sua diferença exceder o valor de 

tolerância (por defeito está definida como 0.1 kPa), uma nova pressão de saída é estimada e os passos 

3 a 6 são repetidos; 

7. Após a convergência da pressão, é determinada a temperatura. Se o coeficiente de transferência de 

calor global (U) e a temperatura ambiente forem especificados, então a temperatura à saída pode ser 

determinada. Se as temperaturas à entrada e à saída tubagem forem conhecidas, é possível estimar 

as perdas de temperatura ao longo da tubagem por interpolação linear, utilizando as equações de 

conservação da energia. Quando a variação de temperatura é calculada, esta é comparada com a 

temperatura estimada à saída. Se a diferença exceder o valor da tolerância (±0.01ºC) é estimada uma 

nova temperatura de saída e são calculadas novas propriedades do fluido (voltar ao passo 3). 

8. Quando ambos os resultados de temperatura e pressão convergem, os resultados de saída de um 

segmento de tubagem são utilizados como dados de entrada no segmento seguinte, onde os cálculos 

prosseguem. 

Se os valores de pressão e temperatura forem especificados no fim da conduta, então os balanços de 

energia e massa são resolvidos para cada segmento de tubagem de jusante para montante, e assim 

se determina a temperatura e pressão até ao ponto inicial. 

Se a temperatura for especificada a montante e a pressão a jusante, ou vice-versa, o programa procede 

a um cálculo iterativo, sendo inicialmente estimada a pressão para a corrente onde foi especificada a 

temperatura. Depois, a pressão e a temperatura são determinadas para a corrente no extremo oposto 

da tubagem utilizando as equações de balanço de energia e massa, tal como do procedimento descrito 

no método 1. Se a pressão calculada e a especificada pelo utilizador não forem semelhantes (dentro 

de um determinado padrão de tolerância), um novo valor de pressão é estimado e o balanço de energia 

e massa é recalculado. Este procedimento continua até que a diferença absoluta entre o valor calculado 

e o valor especificado seja menor do que uma determinada tolerância. 

4.1.2. Modelos de transferência de calor 

Com o programa HYSYS, pode determinar-se o coeficiente de troca de calor através de cinco 

correlações disponibilizadas: Petukov, Dittus, Sieder, Profes e HTFS. 

Os métodos de Petukov, Dittus (ver subcapítulo 2.4.1) e Sieder são utlizados nos cálculos de 

transferência de calor interna (HTC) e são limitados a escoamentos monofásicos, em regime turbulento. 

Quando o escoamento é bifásico ou multifásico, o modelo aplica as equações de escoamento 

monofásico, considerando um fluido com propriedades médias ponderadas. Estes três métodos são 

recomendados para números de Reynolds elevados (ou seja, superiores a 10000). O método de Profes 

e o HTFS fornecem resultados mais adequados para escoamentos bifásicos ou multifásicos. O método 
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de Profes considera a totalidade dos regimes de escoamento que podem ocorrer no interior de uma 

infraestrutura petrolífera. Este método é o utilizado pelo programa Profes Pipe Simulation e o tempo de 

cálculo é aceitável. A opção HTFS implementa os métodos utilizados pelos programas Heat transfer 

and Flow Service (HTFS), sendo um cálculo mais complexo, particularmente para escoamentos 

bifásicos. Este método é recomendado para os casos que em existem diferenças elevadas de 

temperatura do fluido no interior do tubo para as condições ambiente. 

4.1.3. Modelos de deposição de ceras 

Para a simulação do modelo da deposição de ceras, o HYSYS disponibiliza o Método de Profes, que é 

um modelo baseado na transferência de massa, utilizando a Difusão Molecular como mecanismo de 

deposição. Este modelo determina a concentração através do cálculo do equilíbrio de massas em duas 

zonas com temperaturas distintas: junto às paredes da infraestrutura e no interior do fluido (ver 

subcapítulo 2.6.4).  

A especificação dos dados de base é realizada em três separadores: 

Informação das ceras (Wax Data): Neste campo é possível selecionar o modelo que irá ser utilizado 

para o cálculo das condições de equilíbrio. Existem disponíveis 4 modelos termodinâmicos para a 

formação das ceras (Chung, Pederson, Conoco e AEA), sendo que as diferenças residem na forma 

como os modelos relacionam as propriedades do fluido para estabelecer o equilíbrio liquido-sólido para 

diferentes pressões. O modelo AEA é a opção definida por defeito no HYSYS. 

Dados de calibração (Tuning Data): Introduzem-se as características termodinâmicas das ceras num 

dado crude, tais como: o ponto de névoa e a curva de cera precipitada em função da temperatura. Ao 

contrário de outros programas comerciais (como é o caso do OLGA), o HYSYS necessita desta 

informação como dado de entrada para calibrar o modelo. A introdução desta informação no programa 

pode ser encarada como um aspeto muito positivo, uma vez que permite que as características 

individuais de cada fluido sejam incorporadas no modelo. No entanto, como a obtenção da curva de 

precipitação das ceras não é um processo simples, só podendo ser obtida por simulação numérica do 

balanço termodinâmico líquido-sólido ou através de ensaios laboratoriais, caso se introduza uma curva 

que não reflete a realidade, esta pode conduzir a incorreções nos resultados da simulação. 

Ref. Comp: Neste separador são especificados os componentes do fluido que contribuem para a 

deposição de ceras. 

4.2. Estimativa da deposição de ceras – Aplicação aos ensaios de Rosvold 

4.2.1. Definição dos dados de base 

O primeiro passo na definição dos dados base é o estabelecimento das propriedades do fluido que será 

utilizado na modelação. No caso dos ensaios realizados por Rosvold sabe-se apenas que se trata de 

um crude do mar do Norte, sendo desconhecidos os componentes que o constituem. Neste caso, após 

uma pesquisa na base de dados do HYSYS optou-se por utilizar o crude Norne 2010, por se enquadrar 

na área geográfica pretendida. As principais características deste fluido sistematizam-se na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Propriedades do crude Norne 2010 para diferentes temperaturas, a 1 bar. 

Temperatura 
(ºC) 

Massa volúmica 
(kg/m3) 

Viscosidade 
(cP) 

Condutividade 
Térmica 

(W/(m.K)) 

Tensão 
superficial 
(dyn/cm) 

Capacidade 
térmica 
mássica 
(J/kg.K) 

15 859.69 11.86 0.1213 28.87 1821.79 

20 856.06 9.02 0.1206 28.43 1807.22 

25 852.42 7.01 0.1199 27.99 1883.44 

30 848.77 5.55 0.1192 27.55 1848.67 

35 845.11 4.46 0.1185 27.11 1869.35 

40 841.43 3.78 0.1178 26.67 1889.99 

Na segunda fase estabeleceram-se os parâmetros geométricos que definem o sistema e que se 

encontram descritos no subcapítulo 4.1. Definiram-se duas correntes de material, uma de entrada e 

outra de saída, designadas como ‘INPUT’ e ‘OUTPUT’, um segmento de conduta designado como 

‘INFRAESTRUTURA’ e uma corrente de energia, designada como ‘CALOR’. Na Figura 21 

representam-se todas as correntes consideradas no sistema. 

 
Figura 21 – Definição das conexões consideradas no HYSYS 

A definição dos critérios de operacionalidade (pressão, temperatura e caudal) associados a cada ensaio 

foi estabelecida de acordo com a informação disponibilizada no subcapítulo 3.1. A curva de precipitação 

de ceras parafínicas utilizada na simulação encontra-se definida na Figura 17. 

Os cálculos da transferência de calor foram efetuados considerando que o meio envolvente à conduta 

se encontra a 10ºC, tendo o programa realizado o cálculo do coeficiente global de transferência de 

calor, considerando a convecção interior, a condução através do isolamento e da parede da conduta e 

a convecção exterior. Para o cálculo da convecção exterior admitiu-se que a velocidade de circulação 

da água correspondia a 0.1 m/s. 

4.2.2. Análise dos resultados obtidos através da aplicação do modelo em HYSYS 

Após a calibração do modelo, tendo por base as características do crude Norne 2010, o programa 

HYSYS estima duas das propriedades que caracterizam o depósito de ceras: a massa volúmica e a 

condutividade térmica do depósito, que correspondem a 881.0 kg/m3 e 0.2596 W/(m.K), 

respetivamente. Comparando estes valores com os apresentados na Tabela 15 verifica-se que a massa 

volúmica e a condutividade térmica do depósito são superiores aos valores médios da mistura que 

constitui o crude Norne 2010. A curva de cera precipitada foi incorporada no modelo, tendo-se 

considerado que a temperatura inicial de aparecimento (TIAC) de ceras é 45ºC, tal como definido por 

Rosvold (2008). 
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Como é sabido (ver subcapítulo 2.6), um dos fatores 

condicionantes para a formação de ceras é a 

temperatura. No presente caso de estudo, a 

temperatura do fluido no interior da conduta é sempre 

inferior à TIAC, existindo, portanto, condições para 

que ocorra a deposição de ceras. Na Figura 22 

apresentam-se os perfis de temperatura ao longo do 

eixo longitudinal da conduta, obtidos para os 8 

ensaios de Rosvold. 

 
Figura 22 – Resultados da simulação do HYSYS. 

Temperatura do fluido ao longo da conduta 

Os perfis de temperatura referentes aos ensaios A, B, C, D e E encontram-se praticamente 

sobrepostos, não sendo possível distinguir cada um deles. Embora se verifique um ligeiro decaimento 

da temperatura no interior da conduta ao longo do percurso, este não é suficientemente significativo 

para ser observado sob a forma gráfica. Tal aspeto deve-se ao facto de a conduta ser demasiado curta 

para que o efeito de arrefecimento provocado pelo meio envolvente exterior seja sentido no crude. 

Para se analisar o fluxo de calor, por unidade de comprimento de conduta, testaram-se dois cenários: 

i) a conduta com 52.58 mm de diâmetro interior totalmente limpa no início da simulação e ii) uma 

conduta com 62.58 mm de diâmetro interior com um depósito inicial com 5 mm de espessura, o que 

corresponde a um diâmetro útil de 52.58 mm, ou seja, igual ao diâmetro interior do cenário i). Para 

ilustrar os resultados obtidos, apresenta-se os gráficos referentes ao Ensaio A de Rosvold. 

   
Figura 23 – Ensaio A de Rosvold: Evolução temporal do fluxo de calor, na secção de saída da conduta 

(esquerda). Evolução temporal da velocidade média do escoamento (direita). 

Observando o gráfico da esquerda verifica-se que o fluxo de calor, por unidade de comprimento da 

conduta, diminui ao longo do tempo. Este decaimento pode dever-se essencialmente a dois motivos: 

� Aquecimento da parede da conduta ao longo do tempo do ensaio: No primeiro caso, e de acordo 

com o explicitado na Equação 75, quanto menor for a diferença de temperatura entre o interior e o 

exterior, menor será o fluxo de calor. 

� Aumento da velocidade do fluido do interior da conduta: com o aumento da velocidade do 

escoamento médio verifica-se um aumento do Número de Reynolds (Equação 24) e consequentemente 

do número de Nusselt (Equação 78), levando a um aumento do coeficiente de transferência de calor 

interno (Equação 77), o que conduz a um aumento da resistência à passagem de calor e 

consequentemente a uma diminuição do fluxo de calor. 

Observando o gráfico da esquerda verifica-se que o fluxo de calor no cenário i) é muito superior ao do 

cenário ii). Esta constatação leva a concluir que a presença de ceras junto às paredes da conduta 
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poderá ter o efeito de isolamento constituindo, assim, uma resistência à passagem do calor do interior 

para o meio exterior. Tal como referido no subcapítulo 2.4.2, a existência do depósito de ceras constitui 

um fator de aumento de resistência por condução (ver Equação 89 do subcapítulo 2.4.3). Ao contrário 

do que é referido por Galta (2014), que utilizou a versão V8.3 do Aspen HYSYS nas suas simulações, 

aparentemente o programa tem em consideração o efeito da resistência do depósito de ceras.  

Pela análise do gráfico da direita é possível observar que embora a velocidade no início seja 

semelhante em ambos os cenários, verifica-se que ao longo do tempo ocorre um aumento de 

velocidade mais acentuado no caso em que a deposição inicial é nula (i), face ao que se observa 

quando existe um depósito inicial (ii). Considera-se que este fenómeno ocorre devido ao facto de o 

fluxo de calor no cenário i) ser maior, o que induz uma diminuição da temperatura do crude mais 

acentuada face à que se verifica em ii). Esta variação de temperatura faz com que o ritmo de deposição 

em i) seja maior, o que leva à maior diminuição da secção útil e, consequentemente, a um maior 

aumento da velocidade média de escoamento. 

Na tabela seguinte apresentam-se os principais resultados da simulação da deposição de ceras para 

cada um dos 8 ensaios de Rosvold, considerando o coeficiente de transferência de calor global 

estimado pelo programa HYSYS. 

Tabela 16 – Resultados da simulação da deposição de ceras em HYSYS para os 8 ensaios de Rosvold 
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ID Evolução temporal da espessura 
máxima do depósito 

Espessura do depósito ao longo 
da conduta 

Evolução temporal da 
velocidade do escoamento à 

saída da conduta 
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Pela análise dos gráficos anteriores verifica-se que a espessura do depósito de ceras aumenta com o 

tempo do ensaio, sendo a taxa de deposição de ceras na fase inicial superior à da fase final do ensaio. 

À medida que a deposição ocorre, a secção útil da conduta vai diminuindo, o que conduz a um aumento 

da velocidade de escoamento, sendo este aumento mais acentuado na fase inicial do ensaio. Uma das 

principais conclusões que se pode retirar desta análise é a de que a espessura do depósito de ceras 

foi sobrestimada em todas as simulações realizadas. Este facto pode estar relacionado com o 

desconhecimento do crude que foi utilizado nos ensaios. Para averiguar se seria possível ajustar os 

resultados simulados aos valores experimentais, realizaram-se simulações semelhantes utilizando o 
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crude Norne 1999, tendo-se obtido resultados semelhantes aos anteriores. Outro dos parâmetros 

analisados foi a velocidade de circulação da água na evolvente, uma vez que este parâmetro produz 

alterações no valor do coeficiente de transferência de calor externo, hexterior. Concluiu-se que a 

alteração da velocidade exterior da circulação da água não conduz a uma adaptação adequada entre 

os dados experimentais e os estimados pelo HYSYS. Na Tabela 17 sistematizam-se os resultados. 

Tabela 17 – Espessura da deposição de ceras (mm), estimada para diferentes velocidades de circulação da 
água na envolvente exterior da infraestrutura 

Ensaio 
Caudal 
afluente 
(m3/h) 

Tcrude à 

entrada (ºC) 

Duração 
do ensaio 

(h) 

δmax  Ensaio 

(mm) 
δmax  v=0.01 

m/s (mm) 
δmax  v=0.1 

m/s (mm) 
δmax  v=1.0 m/s 

(mm) 

A 5 20 91 1.2 3.1 3.4 3.5 

B 10 20 143 1.2 4.0 4.5 4.7 

C 15 20 163 1.0 4.6 5.1 5.4 

D 21 20 99 0.8 3.4 3.9 4.1 

E 25 20 66 0.5 2.6 3.1 3.3 

F 21 15 165 1.0 3.4 3.8 4.0 

G 21 30 237 0.6 6.4 6.9 7.2 

H 21 40 335 0.4 4.1 4.7 4.9 

Por fim realizou-se, uma análise de sensibilidade ao efeito do coeficiente de transferência de calor 

global na deposição de ceras, U. Para tal, estudou-se o efeito da existência ou não da camada de 

isolamento em epóxi, na deposição de parafinas. Na Tabela 18 apresentam-se os resultados obtidos. 

Tabela 18 – Coeficiente de transferência de calor global, associado ao diâmetro exterior 

Ensaio 
Caudal 
afluente 
(m3/h) 

Tcrude à 

entrada 
(ºC) 

Duração 
do ensaio 

(h) 

Ucom isolamento 
(W/(m2.ºC)) 

Usem isolamento 
(W/(m2.ºC)) 

δmax  com 

isolamento 
(mm) 

δmax  sem 

isolamento 
(mm) 

A 5 20 91 60.73 66.44 3.40 3.59 

B 10 20 143 136.98 170.53 4.50 4.78 

C 15 20 163 165.42 217.06 5.13 5.44 

D 21 20 99 189.61 260.79 3.91 4.21 

E 25 20 66 202.04 284.94 3.10 3.41 

F 21 15 165 177.19 237.92 3.84 4.12 

G 21 30 237 211.62 304.17 6.93 7.28 

H 21 40 335 228.80 341.12 4.69 5.04 

Como seria expectável, a ausência de isolamento conduz a um aumento do coeficiente de transferência 

de calor global. Comparando os resultados obtidos com ou sem o isolamento em epóxi verifica-se que 

a sua existência pode provocar uma redução de 9% da espessura do depósito de ceras, sendo por isso 

aconselhável a sua utilização como medida de prevenção contra a deposição. 

De acordo com (Gudmundsson, 2010), o coeficiente de transferência de calor global em pipelines no 

fundo mar varia entre 15 e 25 W/(m2.ºC). Estes valores são substancialmente inferiores aos que se 

obtiveram através da modelação em HYSYS. Para se entender o impacto deste parâmetro na 

espessura do depósito, realizam-se as mesmas simulações considerando o coeficiente de transferência 

de calor global igual a 20 W(m2.ºC). Na Tabela 19 apresentam-se os resultados obtidos. 
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Tabela 19 – Resultados da simulação da deposição de ceras em HYSYS para os 8 ensaios de Rosvold, 
considerando U=20 W/(m2.ºC) 

ID 
Evolução temporal da espessura 

máxima do depósito 
Espessura do depósito ao longo da 

conduta 
Evolução temporal da velocidade 

do escoamento à saída da conduta 
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ID Evolução temporal da espessura 
máxima do depósito 

Espessura do depósito ao longo da 
conduta 

Evolução temporal da velocidade 
do escoamento à saída da conduta 

R
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 H
 

   
Analisando a evolução temporal da espessura do depósito obtida para estas simulações verifica-se que 

o andamento determinado através do HYSYS é aproximadamente linear, o que não corresponde ao 

obtido experimentalmente em que se observa uma evolução aproximadamente logarítmica. 

Verifica-se, no entanto, que a ordem de grandeza da espessura do depósito de ceras é semelhante à 

obtida experimentalmente, sendo estes resultados mais adequados do que os expressos na Tabela 16. 

O estudo da validade de aplicação deste coeficiente de transferência de calor remete-se para o 

subcapítulo seguinte, onde é efetuada uma análise em MATLAB dos valores admissíveis, tendo por 

base as equações empíricas apresentadas no subcapítulo 2.4.3. 

Após a realização deste estudo em HYSYS conclui-se que este programa é uma ferramenta com 

elevada capacidade de processamento, possibilitando a análise de diferentes alterativas de forma 

rápida e robusta. Uma das principais vantagens deste programa é a vasta base de dados de crudes 

mundiais que permite o estabelecimento dos dados de base para cada simulação. 

5. Modelação numérica da deposição de ceras em MATLAB 

5.1. Descrição do modelo de simulação 

Na modelação numérica da deposição de ceras foram considerados os fenómenos explicados no 

capítulo 2 deste documento através das formulações analíticas que se considerou melhor os traduzirem 

no atual contexto técnico e científico. O ambiente no qual se empreendeu modelar a formação e 

crescimento de depósitos foi o do programa MATLAB. Na Figura 24 sistematiza-se o conjunto de 

aspetos mais significativo para a simulação numérica. 

 
Figura 24 – Modelação da deposição de ceras 
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O modelo numérico de deposição utilizado no âmbito desta dissertação foi iniciado por Siljuberg (2012) 

e posteriormente desenvolvido por StubsjØen (2013). Este modelo numérico utiliza o método de 

diferenças finitas aplicado a conjunto de equações de transferência de massa e de calor para 

determinar a espessura do depósito de ceras. A malha de nós, utilizada na simulação, encontra-se 

representada na Figura 11 e a metodologia de cálculo é explicitada em Oosthuizen et al (1999). 

A determinação da temperatura do fluido é realizada tendo por base as equações apresentadas no 

subcapítulo 2.4.4, cuja resolução em termos matriciais é dada por: 

ëì
ìì
ìí

					1 -1 0C2T A2T B2T0 C3T A3T
0 0 …0 0 …B3T 0 …

0							 0				 00							 0				 00						 0				 0…. … …0 0 00 0 0
… … …0 0 …0 0 …

… … …CN-1T AN-1T BN-1T
0 0 1 ïð

ðð
ðñ

ëì
ìì
ìí
Ti,1Ti,2Ti,3…Ti,N-1Ti,N ïð

ðð
ðñ =

ëì
ìì
ìí

DßTD2TD3T…DN-1T
Tparedeïð

ðð
ðñ
 

Para obter o valor das temperaturas nesta grelha bidimensional, o sistema tem de ser resolvido por um 

processo semi-iterativo. Isto significa que o cálculo da matriz é usado para resolver implicitamente todos 

os valores de temperatura na direção radial, enquanto se resolve explicitamente na direção axial. Isto 

significa que, este sistema linear na direção radial depende dos valores previamente determinados na 

direção axial. As condições de fronteira, consideradas no cálculo da temperatura, encontram-se 

representadas na Figura 25. 

 

Figura 25 – Condições fronteira para a determinação do perfil de temperatura 

Para determinar a concentração no interior da infraestrutura em causa utilizaram-se as equações 

apresentadas no subcapítulo 2.5. A sua resolução em termos matriciais é semelhante à apresentada 

para a temperatura e é dada por: 
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A resolução deste sistema é processo semi-iterativo, tal como foi explicitado para o caso da 

temperatura. Invertendo o sistema pode obter-se a distribuição de concentração, desde a entrada até 

à saída da conduta. Na Figura 26 apresentam-se as condições de fronteira para a determinação perfil 

de concentração. 

 

Figura 26 – Condições fronteira para a determinação do perfil de concentração 
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A determinação do fluxo de calor é um dos parâmetros fundamentais para a determinação da variação 

de temperatura. Analisando o código de MATLAB, desenvolvido por StubsjØen (2013), verificaram-se 

algumas inconsistências que são detalhadas em seguida: 

RTotal=1 \⁄ ↔ò �⁄ ≠1 s� Rm2.KS⁄ t⁄  Equação 144 

hconduta=1 Rconduta⁄ ↔W Rm2.KS⁄ ≠1 RK W⁄ S⁄  Equação 145 

hexterior=1 sRtotal- 1 hinterior⁄ -Rcondutat⁄ ↔W Rm2.KS⁄ ≠1 sK W⁄ - Rm2.KS W⁄ - K W⁄ t⁄  Equação 146 

Tendo em consideração os fundamentos de transferência de calor, apresentados no subcapítulo 2.4, a 

resistências à passagem de calor e os coeficientes de transferência de calor são dados por: 

RTotal=1 RUinteriorAinteriorS⁄ ↔ò �⁄ =1 sRm2.WS Rm2.KS⁄ t⁄  Equação 147 

hconduta=1 RRcondutaAinteriorS⁄ ↔� RJ¿. òS⁄ =1 sRm2.KS W⁄ t⁄  Equação 148 

hexterior=1 sAexterior×RRtotal- 1 RhinteriorAinteriorS⁄ -RcondutaSt⁄ ↔W Rm2.KS⁄ =1 sm2.RK W⁄ St⁄  Equação 149 

Após se ter procedido a esta alteração no código MATLAB considerou-se que este deveria ser testado 

para os ensaios desenvolvidos por Rosvold. No subcapítulo seguinte apresentam-se os dados de base 

utilizados e analisam-se os resultados obtidos. 

5.2. Análise dos resultados obtidos através da simulação em MATLAB 

Para iniciar a simulação é necessário conhecer as propriedades do fluido, nomeadamente: massa 

volúmica, viscosidade, condutividade térmica e capacidade mássica térmica. Na Tabela 20 

sistematizam-se as propriedades, originárias da base de dados HYSYS, conforme descrito em 4.2.1. 

Tabela 20 – Propriedades do crude para cada um dos ensaios de Rosvold (HYSYS) 

Ensaios Temperatura 
(ºC) 

Massa volúmica 
(kg/m3) 

Viscosidade 
dinâmica 

(cP) 

Condutividade 
Térmica 

(W/(m.K)) 

Capacidade 
térmica 
mássica 
(J/kg.K) 

F 15 859.69 11.86 0.1213 1821.79 

A, B, C, D, E 20 856.06 9.02 0.1206 1807.22 

G 30 848.77 5.55 0.1192 1848.67 

H 40 841.43 3.78 0.1178 1889.99 

Para determinar os perfis de concentração é necessário conhecer a quantidade máxima de cera que 

se encontra dissolvida na solução, para uma dada temperatura. Para o presente caso de estudo 

determinou-se a curva de solubilidade tendo como base a percentagem de cera precipitada 

apresentada na Figura 17. Como se desconhecem as propriedades específicas do depósito, 

nomeadamente, o rácio comprimento-largura dos cristais de ceras e a percentagem de óleo no 

depósito, decidiu utilizar-se os mesmos parâmetros especificados por StubsjØen (2013). 

Enquanto StubsjØen (2013) fixou o valor do coeficiente de transferência de calor global (U) igual 

20 W/(m2.K), no presente trabalho entendeu-se ser importante lograr o cálculo do fluxo de calor 

utilizando o valor do somatório das resistências à passagem de calor, por condução e por convecção. 

Efetuando os ajustamentos necessários no código de MATLAB, para ter em consideração as condições 

de operacionalidade de cada um dos ensaios experimentais desenvolvidos por Rolvold e as 

características geométricas das infraestruturas utilizadas, obtiveram-se os resultados da simulação 

numérica para cada ensaio. Na Tabela 21 apresentam-se os resultados da simulação em MATLAB, 

cujo código se apresenta no Anexo A, considerando um coeficiente de transferência de calor por 

convecção exterior igual a 200 W/(m2.K).  
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Tabela 21 – Resultados da simulação da deposição de ceras em MATLAB para os 8 ensaios de Rosvold 

ID Evolução temporal da espessura máxima do 
depósito ID Evolução temporal da espessura máxima do 
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Pela análise dos gráficos anteriores verifica-se que a espessura do depósito de ceras aumenta com o 

tempo do ensaio, desde que estejam reunidas as condições de concentração e temperatura para que 

este fenómeno ocorra. A ordem de grandeza da espessura do depósito de ceras estimada através do 

modelo em MATLAB é semelhante à obtida experimentalmente. Verifica-se, no entanto, uma ligeira 

tendência de subestimação da espessura do depósito no início do ensaio e sobrestimação à medida 

que o tempo evolui, sendo esta constatação especialmente observada nos ensaio A, B, C e G. 

Tal como nas simulações realizadas em HYSYS, nesta modelação numérica também foi efetuada uma 

análise de sensibilidade aos valores do coeficiente de transferência de calor externo, hexterior, tendo-se 

concluído que o aumento da velocidade de circulação da água na envolvente exterior da conduta, 

conduz a um aumento do valor de hexterior e consequentemente a um ligeiro aumento da espessura do 

depósito. O inverso também se verifica, ou seja observa-se uma ligeira diminuição da espessura do 
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Ensaio A - Resultados experimentais Simulação numérica em MATLAB
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Ensaio B - Resultados experimentais Simulação Númerica em Matlab
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Ensaio C - Resultados experimentais Simulação Númerica em Matlab
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Ensaio D - Resultados experimentais Simulação Númerica em Matlab
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Ensaio E - Resultados experimentais Simulação Númerica em Matlab
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Ensaio F - Resultados experimentais Simulação Númerica em Matlab
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depósito com a diminuição da velocidade de circulação da água na envolvente, sendo esta variação da 

espessura do depósito inferior a 1 mm. 

À medida que a deposição ocorre, a secção útil da conduta vai diminuindo, o que conduz a um aumento 

da velocidade de escoamento, sendo o raio até à interface líquido-sólido dado por rRtS=r-δRtS. O 

depósito no interior da infraestrutura não só conduz à redução o diâmetro útil da mesma, como também 

produz um efeito de isolamento adicional, que foi repercutido nos cálculos de transferência de calor 

realizados nesta simulação numérica. Para caracterizar o efeito do depósito na variação do coeficiente 

de transferência de calor global realizaram-se diversas simulações para diferentes valores de 

espessura do depósito, tendo os resultados obtidos sido sistematizados na Figura 27. 

 
Figura 27 – Coeficiente de transferência de calor global, U, em função da espessura do depósito. 

Pela análise desta figura observa-se uma tendência de estabilização do valor de U quando a espessura 

do depósito aumenta, sendo este facto justificável pelo aumento do coeficiente de transferência de calor 

por convecção interior (devido ao aumento da velocidade no interior da conduta) que é equilibrado pela 

redução do inverso da resistência à passagem de calor devido ao depósito de ceras. 

6. Caso Prático – Dois Poços Verticais 

Constituíram-se dois casos de estudo a partir de informações disponíveis sobre dois poços distintos, 

situados no mesmo campo petrolífero, e nos quais é conhecida a verosimilitude ao fenómeno abordado 

nesta dissertação. 

6.1. Descrição do objeto de estudo 

Do objeto de estudo fazem parte dois poços petrolíferos a que se convencionou designar A e B. Ao 

crude extraído de cada um deles foi dada igual designação.  

O poço A, vertical, produz o crude A composto essencialmente por água e óleo numa proporção de 

80% e 20%, respetiva e aproximadamente, a partir de um intervalo produtor que se encontra a uma 

profundidade circunscrita entre os 479,5 m e os 481,5 m. Na maior profundidade referida a temperatura 

do crude é de 43ºC (110ºF), aproximadamente.  

No caso do poço B, a proporção água-óleo é de cerca de 64%-36%, localizando-se o intervalo produtor 

entre os 307,0 m e os 310,5 m de profundidade e sendo a temperatura estimada a esta última 

profundidade igual a 22ºC. Este valor foi determinado tendo em consideração a leitura de 43ºC (110ºF) 

que foi realizada a 671 m de profundidade. 

A produção diária bruta dos poços A e B é de 7.8 e 5.4 m3/dia, respetivamente. 

Conforme grafismo apresentado na Figura 28, a constituição do sistema produtor pode ser resumida 

nos seguintes componentes: uma coluna de produção formada por um tubo em aço com 73 mm de 
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diâmetro exterior (2 7/8’’) e 5,5 mm de espessura, um tubo de encamisamento de 177,8 mm de diâmetro 

exterior (7’’) e 13,7 mm de espessura e um envolvimento exterior, em argamassa cimentícia, de cerca 

de 13 mm de espessura média (8’’). Ambos os poços têm uma bomba de cavidade progressiva, para 

garantir a elevação artificial do crude, sendo esta composta por um rotor com formato de hélice simples 

externa que, quando gira dentro de um estator moldado no formato de uma hélice dupla interna, produz 

o efeito de bombagem. Acoplado ao rotor existe uma coluna de hastes, com diâmetro de 

22,2 mm (7/8’’), que se desenvolve até à superfície e que gira dentro da coluna de produção.  

   
Figura 28 – Representação esquemática da secção transversal da coluna de produção e envolvente (esquerda). 

Perfil longitudinal (direita) 

A submergência varia em função das condições de operacionalidade do poço. No caso do poço A, a 

extremidade da bomba encontra-se a 474 m de profundidade e a submergência tem variado, nos 

últimos anos, entre os 111 m e os 140 m. Isto significa que, para este último caso, até à profundidade 

de 334 m a envolvente da coluna de produção está circundada por ar e abaixo desse ponto o espaço 

é preenchido com crude. No poço B, a extremidade da bomba encontra-se a 311 m de profundidade e 

a submergência tem variado entre 33 m e 80 m. Neste último cenário, a parte superficial da envolvente 

da coluna de produção está envolvida com ar e a partir de 231 m de profundidade o espaço entre a 

coluna de produção e o tubo de encamisamento está preenchido com crude. 

6.2. Caracterização das propriedades dos crudes A e B 

A caracterização das propriedades do crude A e B foi realizada tendo por base as curvas PEV e a curva 

de viscosidade em função da temperatura, de cada um dos fluidos. As curvas PEV (Pontos de Ebulição 

Verdadeiros) permitem conhecer a percentagem em massa ou em volume do destilado retirado numa 

dada faixa de temperatura. 

No programa HYSYS V8.4 é possível converter estes resultados de análises laboratoriais numa série 

de componentes hipotéticos discretos, designados como hypocomponents, cujas propriedades são 

estimadas pelo próprio programa. Esta estimativa das caraterísticas do crude, a partir dos resultados 

dos ensaios laboratoriais, é efetuada recorrendo às opções que se encontram no separador Oil 

Manager. Após a obtenção desta composição hipotética dos fluidos é possível determinar as 

propriedades necessárias à modelação do fluido, nomeadamente: massa volúmica, viscosidade 

dinâmica, capacidade mássica térmica, tensão superficial e condutividade térmica. Recorrendo ao 

programa de ajustamento Table Curve 3D versão 4.0 procedeu-se à determinação de funções 
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bivariadas das referidas propriedades em função da pressão e temperatura, tendo-se obtido os 

resultados apresentados na Tabela 22. As equações de ajustamento encontram-se no Anexo B. 

Tabela 22 – Principais características do crude de cada um dos poços 
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Da diferença entre os valores apurados para ambos os poços conclui-se, desde logo, que não é 

possível afirmar a similitude das propriedades do crude, não obstante tratar-se de um único campo 
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petrolífero. Esta circunstância pode ser atribuída ao facto das profundidades de produção nos dois 

poços serem marcadamente diferentes. Daqui se conclui ainda, que os resultados obtidos para cada 

poço não devem ser extrapolados. 

Refere-se que os valores apresentados dizem respeito ao crude propriamente dito e não à mistura de 

fluido produzido que contem uma percentagem de água considerável. 

Analisando a evolução das variáveis em estudo, verifica-se que todas exibem um comportamento 

aproximadamente bi-linear, à exceção da viscosidade, que apresenta um comportamento exponencial 

à medida que a temperatura diminui.  

6.3. Ensaios laboratoriais para determinação das propriedades termodinâmicas do crude 

Com o conhecimento técnico adquirindo ao longo desta dissertação tornou-se evidente que é 

necessário conhecer as características termodinâmicas do crude para a modelar a deposição de ceras 

numa dada infraestrutura de produção ou transporte. Tal como descrito no subcapítulo 2.6.2, existem 

alguns ensaios laboratoriais que permitem a caracterização destas propriedades termodinâmicas do 

crude, entre eles optou por realizar-se o ensaio calorimetria por varrimento diferencial e a viscosimetria.  

Idealmente seria vantajoso estudar-se estas propriedades do crude A e B. No entanto, como não 

estavam disponíveis amostras destes dois crudes, utilizaram duas amostras de dois poços que se 

localizam no mesmo campo petrolífero, designados como X e Y. Ambos são crudes parafínicos, cuja 

composição potencia a ocorrência de problemas de deposição durante a produção. 

6.3.1. Calorimetria de Varrimento Diferencial (DSC) ASTM 4419 

A calorimetria de varrimento diferencial (DSC – Differential Scanning Calorimetry) é uma técnica em 

que se submete uma dada amostra e um dado material de referência a um programa de temperatura 

controlada. Através deste ensaio é medida a diferença de absorção ou libertação de energia, entre a 

substância em estudo e o material de referência, em função da temperatura. O resultado deste ensaio 

é uma curva designada por termograma. 

6.3.1.1. Descrição do equipamento 

O equipamento para a realização do ensaio encontra-se no Laboratório de Química do Instituto Superior 

Técnico e é composto por: Calorímetro Netzsch DSC D200F3, computador com o software Proteus 

Analysis, compressor de arrefecimento (Intracooler 70), prensa para selar os cadinhos e balança de 

alta precisão. Na Figura 29 apresenta-se o equipamento disponível no laboratório e a representação 

esquemática do calorímetro que é constituído por um forno com atmosfera controlada. 

  
Figura 29 – Equipamento utilizado no ensaio DSC (esquerda). Representação esquemática da constituição do 

DSC, adaptado de Netzsch, 2010 (direita) 
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No interior do calorímetro inserem-se dois cadinhos, com dimensões semelhantes, que entram em 

contacto com dois termopares (sensores de aquecimento). Os cadinhos são de alumínio, apresentando 

elevada condutividade térmica. Num dos cadinhos é colocada a substância de referência e no outro a 

amostra a ensaiar. O material de referência escolhido foi vidro por não ser afetado pelo aquecimento 

ou arrefecimento repetido e ser livre de interferência de transições. O gás inerte seco utilizado para 

arrefecimento e proteção é o Azoto, com um caudal de 50,0 ml/min. 

6.3.1.2. Procedimento 

O procedimento do ensaio foi executado de acordo com a norma ASTM 4419, cuja metodologia se 

descreve em seguida: 

6.3.1.2.1. Calibração 

A calibração foi realizada utilizando materiais padrão conhecidos. Em cada um dos ensaios foi 

estabelecido um programa de 3 aquecimentos e 2 arrefecimentos, de modo a que o ponto de fusão 

pudesse ser medido 3 vezes. O programa de temperaturas deve ser tal que seja possível observar a 

fusão total e não seja atingido o ponto de ebulição da amostra. Em regra aquece-se 50ºC acima e 

arrefece-se 100ºC abaixo do ponto de fusão. No Anexo D apresentam-se os termogramas de calibração 

utilizados. 

6.3.1.2.2. Preparação das amostras 

Para assegurar a homogeneidade e a representatividade da amostra é necessário liquefaze-la 

completamente por aquecimento, garantido que se atinge uma temperatura de 10ºC acima do ponto 

de fusão da cera. O pequeno tamanho da amostra (10±1 mg) faz com que este requisito seja 

particularmente importante para garantir a sua homogeneidade. 

Depois de a amostra ser pesada numa balança de alta precisão, esta é colocada no cadinho de alumínio 

e posteriormente inserida no compartimento do calorímetro. No outro compartimento do calorímetro é 

colocada a amostra de referência. É necessário assegurar que a base dos cadinhos é plana e que a 

superfície, onde assenta o cadinho, está limpa.  

6.3.1.2.3. Definição do programa de temperaturas dos ensaios 

Realizar o pré-ciclo térmico: Aquecer a célula acima do ponto de fusão, e regressar à linha de base, 

considerando uma taxa de aquecimento de 10±1ºC/min. Posteriormente arrefecer a célula para 15±5ºC 

a uma taxa de 10±1ºC/min e manter isotermicamente a amostra a 15ºC, durante 1 min (tempo mínimo 

permitido por este DSC). Este pré-ciclo térmico melhora o contato entre o cadinho e estabelece a 

mesma história térmica para cada amostra. 

Executar o ensaio: A amostra é submetida a um programa de temperatura, com taxa de aquecimento 

e arrefecimento controlada (a norma ASTM 4419 define 10±1ºC/min). Se forem utilizadas velocidades 

de aquecimento e de arrefecimento mais lentas ou rápidas irão produzir transições diferentes de 

temperatura e de largura de pico de transição. 

O programa de temperaturas previsto consiste em aquecer a célula acima ponto de fusão. Note-se que 

a exposição da amostra a temperaturas elevadas deve ser minimizada para prevenir a sua 

decomposição. Deve manter-se a temperatura máxima apenas durante o tempo necessário para se 

preparar para o arrefecimento. O arrefecimento deve ser realizado de modo a que seja possível 

observar o processo cristalização completo. 
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6.3.1.2.4. Registo dos termogramas e a sua interpretação 

Durante os ensaios, a amostra e o material de referência são aquecidos ou arrefecidos a uma 

velocidade controlada, sujeitos a uma atmosfera inerte. Um sensor monitoriza continuamente a 

diferença de fluxo de calor nas duas amostras. O termograma é o registo dessa diferença em função 

da temperatura. 

Durante o processo de arrefecimento ocorre a diminuição 

do poder de solvatação, o que resulta na precipitação de 

partículas sólidas de parafina. A cristalização do material 

é interpretada no termograma como um pico exotérmico, 

tal como representado na Figura 31. A temperatura a que 

este fenómeno se inicia designa-se por temperatura de 

aparecimento inicial das ceras parafínicas (TIAC). Esta 

temperatura de cristalização é medida no início da curva, 

sendo o calor total envolvido no processo determinado 

pela área sob o pico, ∆º�Oi|;�fi�çãk. 

 
Figura 30 – Processo de fusão, durante o 

aquecimento (adaptado de Alcazar-Vara et 
al, 2013) 

 
Figura 31 – Processo de cristalização, 
durante o arrefecimento (adaptado de 

Alcazar-Vara et al, 2013) 
6.3.1.3. Execução dos ensaios e análise de resultados 

Após a realização dos ensaios exportaram-se os termogramas obtidos para os crudes X e Y. Nas 

figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos, considerando apenas o segmento de 

arrefecimento entre a temperatura de 80ºC e -60ºC, com uma taxa de arrefecimento de 10ºC/min. 

 
Figura 32 – Termogramas do Crude X (esquerda) e do Crude Y (direita), segmento de arrefecimento entre 80ºC 

a -60ºC, considerando uma taxa de arrefecimento de 10ºC/min. 

Pela análise das figuras anteriores é possível observar a ligeira sobrelevação que ocorre no 

termograma quando as ceras parafínicas começam a precipitar-se da solução, sendo possível distinguir 

o valor de TIAC para cada um dos crudes analisados. 

Alcazar-Vara et al (2013) refere que caso se utilizem taxas de arrefecimento menores no ensaio, a 

identificação do início do pico endotérmico é mais difícil e obtêm-se valores de TIAC superiores. No 

entanto, como existem diversos investigadores a utilizaram taxas de arrefecimento de 5ºC/min decidiu 

averiguar-se o impacto deste parâmetro nos termogramas das amostras em estudo. Os resultados 

obtidos apresentam-se nas figuras seguintes. 
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Figura 33 – Termograma do Crude X (esquerda) e do Crude Y (direita), considerando uma taxa de aquecimento 

e de arrefecimento de 5ºC/min. 

Tal como os termogramas da Figura 32, também Figura 33 é possível observar essa sobrelevação da 

linha base. No entanto verifica-se que a variação de energia é mais ténue quando comparada com os 

termogramas obtidos com uma velocidade de arrefecimento mais elevada. De facto, e tal como referido 

por Alcazar-Vara et al (2013), a utilização de uma taxa de arrefecimento de 5ºC/min conduz à obtenção 

de valores de TIAC superiores aos registados nos ensaios realizados com uma taxa de 10ºC/min. Na 

Tabela 23 sistematizam-se os principais resultados da análise dos termogramas. 

Tabela 23 – Temperatura de aparecimento das ceras para o Crude X e Y, utilizando o DSC 

Amostras 
TIAC (ºC), 

arrefecimento 
10ºC/min 

TIAC (ºC), 
arrefecimento 

5ºC/min 

Entalpia de cristalização, ∆	º�	Râ¿§	�	ôõö÷S (J/g) Ð�wO� (%) 

Crude X 36.4 37.4 27.11 20.5 

Crude Y 33.0 34.0 31.56 23.9 

Para determinar a quantidade percentual de ceras no crude utilizou-se a relação empírica apresentada 

em Chen J. et al (2003). Esta equipa de investigadores realizou ensaios em 14 amostras de crude 

parafínico, arrefecendo-os entre 80ºC a -30ºC à taxa de 5ºC/min, tendo obtido a relação linear que se 

apresenta em seguida e que relaciona a quantidade de ceras do crude, Ð�wO� (%), com a entalpia de 

cristalização (J/g), ∆Hcristalização: 

ccera=0.75×∆HcristalizaçãoR-20	a	TIACS+0.20 Equação 150 

Esta regressão linear apresenta uma correlação (R2) de 0.9837 entre os dados estimados e resultados 

obtidos experimentalmente por Chen J. et al (2003). 

Uma das grandes vantagens do ensaio DSC é que este permite a determinação da curva de cera 

precipitada, utilizando a área do gráfico entre a referida sobrelevação e a linha base do termograma. O 

procedimento para a sua determinação é realizado considerando que a fração de cera precipitada em 

relação à quantidade de cera na amostra é proporcional à percentagem acumulada de calor libertado 

durante a fase de cristalização. Em seguida apresenta-se a curva da quantidade percentual de cera 

precipitada em função da temperatura, para ambas as amostras de crude. 

 
Figura 34 – Curva da quantidade de cera precipitada, em função da temperatura, para o Crude X e Y 
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Após caracterizado o processo de formação da cera em função da temperatura, durante a fase de 

arrefecimento do fluido, é importante analisar o processo inverso, ou seja, qual a temperatura que seria 

necessário aquecer o fluido para se conseguir fundir a cera que se formou previamente, tornando-a 

fluida.  

Em função do tipo de crude, a cera parafínica apresenta características ligeiramente distintas em função 

da sua composição química. Para que este trabalho seja mais abrangente decidiu analisar-se o 

processo de fusão de uma parafina comercial, sendo o respetivo termograma obtido através do ensaio 

DSC, apresentado na Figura 35. 

   
Figura 35 – Termograma da parafina comercial – Segmento de aquecimento 

Pela análise da figura anterior é possível constatar que a temperatura de fusão associada a esta 

parafina é 57.1ºC. 

6.3.2. Viscosimetria ATSM D 4402 

A análise da viscosimetria de um fluido é uma técnica experimental através da qual é analisado o 

comportamento reológico do fluido. Na presente dissertação foram realizados ensaios experimentais 

em amostras de crude, para determinar a que temperatura ocorre a mudança do comportamento 

reológico da amostra, ou seja o momento em que ocorre a variação da viscosidade do fluido por iniciar-

se o processo de precipitação das ceras. A metodologia utilizada para a realização dos ensaios 

experimentais encontra-se especificada na norma ASTM D4402. 

6.3.2.1. Descrição do equipamento 

O equipamento utilizado para a realização do ensaio encontra-se no Laboratório de Química do Instituto 

Superior Técnico e é composto por: Viscosímetro Brookfield (DV-II+ Pro), criostato Julabo, pipeta 

automática e placa de aquecimento. Na Figura 29 apresenta-se o equipamento utilizado: 

   

Figura 36 – Equipamento utilizado no ensaio de viscosimetria 
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6.3.2.2. Procedimento 

6.3.2.2.1. Preparação das amostras 

Para que fosse possível pipetar a amostra foi necessário pré-aquecer o fluido 

de modo a aumentar a sua fluidez. Para tal, executou-se o pré-aquecimento 

da amostra, em banho-maria, utilizando a placa de aquecimento. Este 

condicionamento térmico tem como finalidade assegurar que a amostra está 

totalmente em fase líquida, garantindo que a cera que possa estar precipitada 

é liquefeita. Após a realização deste procedimento inicial, pipetou-se 50 ml de 

crude para o interior do compartimento do viscosímetro, que se encontrava à 

temperatura desejada para o início do ensaio. As amostras de crude utilizadas 

apresentam-se nas figuras ao lado. 

 
Figura 37 – Crude X 

 
Figura 38 – Crude Y 

 

6.3.2.2.2. Ensaio e registo dos resultados 

Para determinar a viscosidade de amostras de crude a diferentes temperaturas utilizou-se um 

viscosímetro rotacional, que permite a leitura da viscosidade dinâmica em centipoise (cP). O 

equipamento utilizado não permite o registo automático da viscosidade, pelo que foi necessário registar 

manualmente os resultados obtidos no viscosímetro. 

O viscosímetro rotacional mede a viscosidade através do esforço de torção necessário para rodar um 

spindle imerso na amostra, para uma velocidade de rotação constante. Para a realização dos ensaios 

foi utilizado o spindle CPE-52, escolhido em função da viscosidade das amostras. 

A escolha da velocidade de rotação do spindle é efetuada de modo a garantir que a resistência à torção 

se encontrava dentro dos parâmetros definidos na norma ASTM D4402, ou seja, entre 10% e 98%. Se 

o valor de resistência à torção estiver acima de 98% é necessário diminuir a velocidade de rotação. 

Pelo contrário, se o valor for inferior a 10% é necessário aumentar a velocidade de rotação. 

O primeiro passo para iniciar o ensaio consiste em definir a temperatura pretendida no criostato e 

permitir que a amostra, que se encontra no compartimento do viscosímetro, estabilize a essa 

temperatura. Antes de se efetuar cada medição é necessário aguardar pelo menos 5 minutos. 

6.3.2.3. Execução dos ensaios e análise de resultados 

O crude parafínico quando sujeito a temperaturas elevadas é um líquido monofásico, comportando-se 

como um fluido newtoniano. À medida que a temperatura a que o fluido está sujeito diminui começam 

a aparecer cristais parafínicos, verificando-se uma alteração do comportamento reológico do fluido. A 

análise da viscosidade em função da temperatura permite a determinação desse ponto, designado 

como temperatura inicial de aparecimento das ceras (TIAC). Essa análise é realizada no gráfico da 

viscosidade em escala logarítmica, em função do inverso da temperatura (1/T). O ponto onde se 

intersetam as duas retas no gráfico logarítmico, define o valor de TIAC. Na Figura 39 apresenta-se o 

resultado do ensaio realizado sobre a amostra de Crude X e o gráfico auxiliar que permite a 

determinação do TIAC.  
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Figura 39 – Crude X - Viscosidade dinâmica em função da temperatura.  

Na Figura 40 apresentam-se os resultados referentes à amostra de crude Y. 

 
Figura 40 – Crude Y - Viscosidade dinâmica em função da temperatura.  

A temperatura de aparecimento inicial das ceras, obtida através da análise dos resultados do ensaio 

de viscosimetria para os crudes A e B é 36.4ºC e 36.2ºC, respetivamente. Comparando os valores de 

TIAC obtidos neste ensaio com os valores obtidos por Calorimetria Diferencial, verifica-se que a ordem 

de grandeza é semelhante, tendo-se considerado adequado utilizar TIAC=36ºC, para os cálculos 

realizados nesta dissertação. 

Embora os valores de TIAC obtidos sejam similares, verifica-se que, quando a temperatura é inferior 

36ºC o crude X apresenta valores de viscosidade muito superiores ao do crude Y, como é possível 

observar na Figura 41. 

 
Figura 41 – Crude X e Y. Viscosidade dinâmica em 

função da temperatura. 

Esta constatação é particularmente importante 

uma vez que se verifica que com a diminuição da 

temperatura do crude, a viscosidade poderá 

aumentar tão significativamente que põe em 

causa as condições de operacionalidade da 

bomba, caso esta exista. Considera-se, portanto, 

essencial realizar este teste de viscosidade para 

cada um dos poços do campo petrolífero em 

estudo para caracterizar globalmente este efeito. 

 

6.4. Modelação em MATLAB do escoamento vertical e da temperatura no poço vertical 

Conhecidas as propriedades termodinâmicas do crude, considerou-se importante modelar o 

escoamento no interior do poço. Importa mencionar que a aplicação de um modelo de escoamento 

vertical pressupõe o conhecimento, tão rigoroso quanto possível, do perfil de temperaturas ao longo do 
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poço. Com efeito, torna-se necessário integrar o modelo de temperaturas, no modelo geral do 

escoamento. 

A análise das condições de escoamento e a determinação do perfil de temperaturas constituem fatores 

de grande relevância, uma vez que as propriedades do fluido e a temperatura condicionam fortemente 

o fenómeno de deposição de parafinas. 

Neste subcapítulo procedeu-se à programação de um modelo em MATLAB que permite a simulação 

do escoamento vertical, de modo a estimar a pressão e temperatura em cada secção do poço, tendo 

em consideração a variação das características do crude, em função dos referidos valores de pressão 

e temperatura. Como referido no estado de arte, um dos modelos de simulação do escoamento 

sugeridos na bibliografia por Lyons (2016) é a correlação de Hagedorn e Brown (1965), conjugada com 

o modelo de Orkiszewski (1967). As equações que permitiram a programação do modelo de 

escoamento encontram-se no subcapítulo 2.3.3.1. 

As equações que permitiram a formalização do modelo 

de temperaturas encontram-se sintetizadas no 

subcapítulo 2.4.4. Embora seja evidente, importa 

sublinhar, que a temperatura do fluido no interior do 

poço não corresponde ao perfil de temperaturas na 

rocha envolvente, como se pode observar na Figura 42. 

A temperatura do fluido depende claramente das 

operações executadas no poço, nomeadamente da 

produção (Eichmier et al, 1976) e (Arnold et al, 1972).  

Para proceder à determinação do fluxo de calor para o 

exterior utilizam-se as equações descritas no 

subcapítulo 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3. 

 
Figura 42 – Representação esquemática da 

perda de temperatura entre o fluido e a 
formação rochosa 

A condição de fronteira da temperatura no exterior do poço corresponde ao gradiente geotérmico se, 

de modo conservativo, se considerar que a temperatura da formação rochosa permanece constante ao 

longo do tempo, ou seja admitindo um modelo estacionário de temperatura. Na realidade, a temperatura 

da formação rochosa é influenciada pela produção no poço, que aquece a envolvente. Como este efeito 

de aquecimento é vantajoso, para a maximização da temperatura do crude no interior da coluna de 

produção, optou-se por desprezar este efeito de aquecimento ao longo do tempo. 

A determinação do perfil geotérmico é fundamental para o cálculo do fluxo de calor do interior do fluido 

até à formação rochosa. Para lograr o objetivo da caracterização do perfil de temperaturas do meio 

envolvente aos poços há que atender, primeiramente, às condições geomorfológicas do local. Importa 

pois referir que, no caso em estudo, não se regista a influência de zonas com atividade vulcânica, 

ascensão de magma ou, pelo contrário, zonas de subducção com a intrusão de água ou sedimentos 

do fundo oceânico a maiores profundidades. Está-se, com efeito, nas condições de uma bacia 

sedimentar. 

Pode, então, definir-se um conjunto de três zonas distintas para a determinação do perfil geotérmico: 

Numa primeira zona, que se estende desde a superfície do terreno até uma profundidade de cerca de 

60 m, a temperatura do solo é influenciada pela insulação direta da superfície, pelas condições 
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climatéricas e pelo coberto vegetal. É possível afirmar-se que a temperatura à superfície do solo iguala 

a temperatura atmosférica medida a esse nível. No presente caso, a amplitude dos valores médios 

máximo (diurno) e mínimo (noturno), conforme registos plurianuais que cobrem os diversos meses é 

de 36ºC a 22ºC, respetivamente (ver Figura 47, do capítulo 7). A influência destes fatores faz-se sentir 

com menor intensidade à medida que a profundidade aumenta medindo-se, geralmente, temperaturas 

próximas de 11ºC na face inferior desta primeira zona (World of Earth Science, 2003). Outras fontes 

sugerem valores pouco diferentes para esta temperatura. É o caso de (Gehlin et al, 2003) que indica o 

valor de 12ºC a 60 m de profundidade. 

Numa segunda zona, com profundidades entre os 60 m e os 120 m, a maior influência no perfil de 

temperaturas decorre da ação da água circulante no solo. Sendo a variação da temperatura nesta zona 

menos ampla que a relatada para a primeira zona, e sendo de muito difícil interpretação os possíveis 

efeitos relacionados com os fenómenos hidrogeológicos num volume de interesse bastante amplo, é 

uma aproximação bem aceite afirmar que a temperatura se manterá constante, próxima dos 11ºC 

referidos (World of Earth Science, 2003). 

A uma profundidade superior a 120 m, existe a zona que denominamos terceira zona, a qual será 

circunscrita pelo surgimento da influência do manto terrestre ou das intrusões de magma, a 

profundidades bastante superiores à do poço mais profundo em estudo. Na referida zona, o aumento 

de temperatura dá-se, geralmente, com o aumento da profundidade. Esse aumento será mais ou menos 

intenso dependendo das propriedades térmicas da rocha e da disposição tectónica. Para uma 

determinada rocha, o aumento de temperatura por unidade de profundidade é aproximadamente 

constante, estando-se em condições de definir um coeficiente linear, que se convencionou denominar 

gradiente geotérmico (ºC/km). O gradiente geotérmico está associado ao fluxo de calor no material que, 

por sua vez, se relaciona linearmente com a sua condutividade térmica. 

Numa bacia sedimentar o gradiente térmico pode assumir valores no intervalo de 15 a 30ºC/km (World 

of Earth Science, 2003), existindo, contudo, medições de valores no intervalo de 10 a 80ºC/km (World 

of Earth Science, 2003). Todavia, quando se trata de profundidades significativas a heterogeneidade 

do material rochoso é comum tornando imprecisa, por isso, a consideração de um único valor para o 

gradiente térmico. 

No presente caso de estudo, existe um conjunto de dados de temperatura que foram medidos na base 

dos dois poços estudados (ver subcapítulo 6.1). Os referidos dados, ainda que heterogéneos entre si 

e naturalmente afetados pelas suposições que foi necessário formular para o perfil de temperaturas 

junto à superfície, permitiram determinar o perfil geotérmico junto aos referidos poços. Considerando 

esta condição fronteira, aplicou-se o modelo de escoamento e de temperatura apresentado no Anexo 

C. Este modelo permitiu a obtenção do perfil de temperaturas do crude no interior da coluna de 

produção do poço vertical, que foi utilizado para propor medidas de mitigação da deposição de ceras 

nesta infraestrutura (ver Figura 50 e Figura 51, do capítulo 7). Para se efetuar uma análise mais precisa 

do gradiente geotérmico neste local seria vantajoso recolher a informação da temperatura ao longo dos 

poços deste campo petrolífero. Neste caso seria possível estabelecer-se uma malha 3D com 

temperaturas nos poços, a diferentes profundidades, o que permitiria verificar se efetivamente se 

observa a zona de menores temperaturas entre os 60 m e os 120 m de profundidade. 
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7. Avaliação de medidas para a mitigação dos efeitos decorrentes da 

deposição de ceras numa coluna de produção 

Fazendo uso do conhecimento do fenómeno da deposição adquirido no decurso deste estudo e exposto 

nas capítulos anteriores desta dissertação, bem como dos métodos de simulação de deposição e da 

caracterização lograda para os crudes parafínicos, entendeu-se que este estudo só poderia culminar 

na avaliação de medidas práticas conducentes à mitigação dos efeitos do fenómeno. 

Para o efeito, empreendeu-se a avaliação da adequação técnica e económica de soluções de mitigação 

dos efeitos da deposição de ceras, aos dois casos apresentados no capítulo 6. 

Importa realçar, contudo, que a consideração de dados reais neste trabalho não pretende descrever 

uma solução implementada ou em estado de maturação suficiente para implementação, mas antes 

servir como base para o estudo e demonstração da valia de um conjunto de soluções que se poderia 

alvitrar para casos que correspondam à descrição genérica que destes casos práticos se faz. 

7.1. Medidas de prevenção da deposição de ceras parafínicas 

7.1.1. Medidas disponíveis 

As técnicas para inibir ou remover depósitos de ceras mais comuns são a remoção mecânica (pigging), 

o isolamento térmico, o aquecimento, a adição de inibidores químicos, a adição de elementos 

bacteriológicos ou um conjunto das anteriores. 

   
Remoção mecânica (Pigging) Inibidores químicos Bactéria Pseudomonas sp 

 
 

Isolamento térmico Aquecimento 
Figura 43 – Mecanismos de prevenção de deposição de ceras 

Remoção mecânica (pigging) – Em pipelines, a técnica de remoção mecânica por pigging é a mais 

utilizada para remover a deposição de ceras parafínicas. Como é difícil prever a espessura da camada 

de ceras geralmente são previstas ações de limpeza frequentes para garantir que não ocorre o bloqueio 

da infraestrutura. Caso o bloqueio total ocorra, deixa de ser possível executar a limpeza com o pig, 

sendo por isso necessário retirar a infraestrutura para limpeza ou abandoná-la. A definição da 

frequência destas ações de limpeza mecânica é muito importante, uma vez que para a realização desta 

ação é necessário interromper a produção, causando prejuízos elevados. Á redução da frequência da 

remoção mecânica está sempre associada uma caracterização cuidada do mecanismo de deposição.  

Isolamento térmico – Ao longo do percurso entre o reservatório e o topo do poço, o crude vai perdendo 

calor para o exterior. Com o arrefecimento dos hidrocarbonetos podem formar-se hidratos ou depósitos 

de ceras, o que pode levar a obstrução parcial ou total destas infraestruturas. Para reduzir a perda de 
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calor do fluido para o meio envolvente (que pode por exemplo ser a matriz rochosa ou água do mar) é 

necessário conceber um isolamento que minimize estas perdas térmicas, conservando a temperatura 

do fluido no interior. A escolha do material de isolamento depende substancialmente da sua 

condutividade térmica. No subcapítulo 2.1.7 apresentaram-se os valores de diferentes materiais 

isolantes, tendo-se concluído que, dos materiais consultados, a espuma de uretano é a que apresenta 

menor condutividade térmica, sendo por isso a que apresenta melhores características para o 

isolamento. No entanto, para além da condutividade térmica do material é necessário ter também em 

consideração outros aspetos como a durabilidade e o custo de investimento associados a cada 

material. O uso de sistemas de isolamento depende muito das condições locais, sendo uma técnica 

frequente a utilização de dois tubos (PIP). No presente caso de estudo, representado na Figura 28, 

verifica-se que encamisamento exterior à coluna de produção produz este efeito de isolamento. 

Aquecimento da envolvente do sistema – Em pipelines curtos geralmente é realizado o aquecimento 

da infraestrutura de transporte de modo a prevenir a deposição de ceras. Contudo este método torna-

se muito dispendioso quando o comprimento é grande. Os métodos de aquecimento mais comuns são 

a circulação de fluidos quentes e a corrente elétrica. 

Inibidores químicos – Os inibidores químicos mais frequentes são: os inibidores termodinâmicos, que 

diminuem o ponto de névoa, o ponto de fluidez e a viscosidade do crude, mas os quais têm que ser 

injetados em grandes volumes; os dispersantes de ponto de fluidez, que modificam a estrutura cristalina 

das ceras e reduzem a viscosidade; os dispersantes, que envolvem os cristais das ceras, evitando o 

seu crescimento e alterando as suas características de molhabilidade, o que minimiza a aderência; e 

os modificadores dos cristais, que reduzem a taxa de deposição mas não evitam a formação das ceras. 

Importa referir que a utilização de inibidores químicos diminui a taxa de depósito, mas dificilmente a 

elimina, pelo que é usual que esta abordagem seja complementada com pigging. 

A adição de inibidores químicos tem mostrado efeitos positivos na redução da temperatura de 

aparecimento das ceras (TIAC). No entanto, existem estudos (Garcia et al, 2000) que cingem a validade 

deste método, referindo que este método não é eficiente em crudes pesados. 

Elementos bacteriológicos – Estudos recentes (Zhang et al, 2016) corroboram resultados anteriores de 

que, sob determinadas condições ambientais (acidez do meio, temperatura, conteúdo de nitrogénios e 

salinidade) é possível cultivar colónias de bactérias que degradem os depósitos de ceras parafínicas já 

formados. No caso citado, por exemplo, estudou-se o efeito que bactérias Pseudomonas putida, 

Pseudomonas aeruginosa e Pseudomonas sp podem ter na degradação de hidrocarbonetos, em 

particular a sua aplicação à degradação de depósitos de ceras. Obtiveram-se taxas de eficácia 

superiores a 54%, o que constitui uma melhoria face a outros tipos de bactérias, como é o caso das 

Geobacillus kaustophilus, por exemplo. 

De um modo geral, pode afirmar-se que o recurso a este método apresenta como vantagens 

importantes: a biodegrabilidade, a baixa toxicidade e a elevada seletividade. Todavia, é necessário 

garantir as condições adequadas para o desenvolvimento das colónias de bactérias em toda a zona 

em que devem atuar e evitar a presença de elementos inibidores do seu crescimento, como é o caso 

de alguns metais pesados. 
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7.1.2. Medidas de prevenção da deposição - Aplicação ao caso em estudo 

Das abordagens elencadas considerou-se menos adequado ao caso em estudo e, sobretudo, 

impossível de estudar convenientemente no contexto desta Dissertação, a utilização de inibidores 

químicos e de elementos bacteriológicos. Relativamente à limpeza mecânica, por ser uma solução 

amplamente utilizada na indústria, que apenas permite a remediação do problema em vez da sua 

prevenção, e por conduzir a elevados custos, diretos e indiretos, decidiu-se não se aprofundar o estudo 

desta solução. Com efeito, e pelas razões que se expõe, optou-se pelo estudo do isolamento e do 

aquecimento. 

Explicou-se, em capítulos anteriores, os mecanismos que levam ao aparecimento de ceras em poços 

verticais de produção de crude. Aplicando esse conhecimento ao caso de estudo torna-se evidente que 

o aspeto sobre o qual se deve intervir para evitar a precipitação de ceras no escoamento é a 

temperatura do crude circulante. Observa-se que o crude se encontra a uma temperatura mais elevada 

no reservatório e que, à medida que ascende à superfície vai perdendo calor através do sistema 

envolvente até à formação rochosa, que se encontra mais fria. Daqui se conclui que os objetivos das 

intervenções a planear se foquem: i) no aumento da temperatura inicial do crude, ii) no aquecimento 

do espaço entre a coluna de produção e o encamisamento, de modo a aquecer ou a evitar o 

arrefecimento do crude, iii) no melhor isolamento entre a coluna de produção e a formação rochosa 

exterior, iv) no aumento da temperatura da formação rochosa envolvente, v) no aumento da capacidade 

calorífica do crude, vi) no aumento do caudal do escoamento ou vii) no aumento do perímetro do tubo 

de encamisamento. 

Com facilmente se constata que, as abordagens v) e vii) não são possíveis e as abordagens i) e vi) são 

muito difíceis de concretizar. No primeiro caso teria que se equacionar a injeção de uma quantidade 

muito significativa de um fluido quente (como vapor de água) durante bastante tempo e no segundo 

ter-se-ia que empreender medidas adicionais de estímulo à produção. Não existe uma forma prática de 

dar cumprimento à abordagem iv). Na prática, a temperatura da formação em torno do encamisamento 

irá, de facto, aumentar se se aquecer o poço, mas tal traduzir-se-á numa consequência, com resultados 

moderados e a longo prazo, dessa outra abordagem e não uma estratégia por si só. Conclui-se, 

portanto, que as abordagens ii) e iii) são as que melhores condições têm para ser aplicadas.  

Observando o decaimento da temperatura do crude sob e sobre a profundidade de submergência 

conclui-se facilmente que o isolamento desempenha um papel muito relevante na prevenção da perda 

de temperatura do crude dentro da coluna de produção. Com efeito, equaciona-se preencher o espaço 

entre a coluna de produção e o tubo de encamisamento com um material isolante. Esta abordagem tem 

uma vantagem importante, por não requerer fornecimento de energia ao sistema. Por outro lado, 

apresenta problemas importantes como a dificuldade de executar a operação em virtude da grande 

compressibilidade do material isolante e o custo de que tais quantidades comportam (cerca de 3,5 m3 

no poço A, por exemplo).  

Importa referir que, independentemente da abordagem experimentada se considerou que o espectro 

da sua atuação nunca poderia prolongar-se abaixo da profundidade de submergência. Com efeito, esta 

profundidade está relacionada com a pressão no reservatório e com a produção e estimulação no poço.  
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Optou-se, então, por avaliar o isolamento da coluna de produção com espuma de uretano. Na figura 

seguinte observa-se a evolução da temperatura no crude, no poço A, na situação de referência, sem 

isolamento adicional, e com o isolamento referido. 

 
Figura 44 – Evolução da temperatura do crude 
ao longo da coluna de produção, com e sem 

isolamento adicional no poço A 

Comprova-se a melhoria no controlo da temperatura 

do crude na coluna de produção, implementado o 

esquema de isolamento. Contudo observa-se uma 

desvantagem muito considerável face às abordagens 

de aquecimento. Trata-se da incapacidade de 

aumentar a temperatura do crude ao longo da coluna 

de produção. Ou seja, uma vez estando a referida 

temperatura abaixo da temperatura de aparecimento 

de ceras à profundidade máxima a que se pode 

incrementar o isolamento, não haverá forma de evitar 

que a temperatura se mantenha abaixo desse limiar. 

No presente caso é o que se verifica, desprovendo 

esta abordagem de sentido prático, razão pela qual 

não se prossegue o seu estudo. Todavia, importa 

referir que é uma abordagem que pode ser 

interessante em casos distintos. 

Para materializar o aquecimento do espaço entre a coluna de produção e o tubo de encamisamento 

admitiram-se duas opções. A primeira das quais consiste na introdução de um tubo intermédio com 5’’ 

de diâmetro (127 mm de diâmetro exterior e 9 mm de espessura), de modo a dividir a secção disponível 

entre a coluna de produção e o tubo de encamisamento em dois anéis cilíndricos de igual volume. A 

introdução deste tubo permite a criação de dois espaços onde num é injetado o fluido aquecido e no 

outro o fluido ascende à superfície, onde é recolhido de volta a um reservatório. Na Figura 45 

representa-se esquematicamente a solução proposta. 

 
 

Figura 45 – Ilustração da solução proposta para injeção de fluido de aquecimento 

O sistema só fica completo com a obturação do espaço entre a coluna de produção e o tubo de 

encamisamento sob a cota de fim do novo tubo adicionado e sobre a cota máxima de submergência. 

Essa obturação poderá ser materializada através de um disco metálico, transportado na extremidade 
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do novo tubo, complementado pela obturação com argamassa cimentícia. É pertinente referir que serão 

ainda usados espaçadores entre o novo tubo e os existentes, para fixar o seu alinhamento. 

Uma outra opção seria a da introdução, numa posição justa à da coluna de produção, de um tubo com 

uma serpentina torneada em baixo relevo. Este sistema teria a vantagem de fazer correr um 

escoamento helicoidal de fluido aquecido pelo exterior da coluna de produção e, chegada à 

profundidade máxima desejada, a serpentina poderia dar lugar a um ou vários tubos verticais para a 

recolha do fluido. Na Figura 46 apresenta-se a referida solução. 

  

Figura 46 – Ilustração da solução de injeção de fluido de aquecimento através de uma serpentina 

Uma das vantagens desta solução é o facto de este sistema ter dupla função, por um lado permite a 

circulação do fluido quente junto à zona adjacente à coluna de produção, por outro lado na zona 

perimetral externa este sistema tem características que proporcionam o isolamento à passagem do 

calor para o exterior. Trata-se de um sistema testado e eficiente em condições laboratoriais e que 

poderia conduzir a uma poupança na quantidade de fluido de aquecimento face à outra solução 

mencionada anteriormente. Todavia, por ser um material termoplástico concluiu-se não estarem 

garantidas as condições de exequibilidade, uma vez que este material não tem capacidade para 

suportar elevadas pressões. Por esta razão considerou-se prudente descartar esta solução. 

De entre as medidas referidas anteriormente alvitrou-se que a mais adequada, do ponto de vista da 

exequibilidade técnica seria a da injeção de fluido de aquecimento utilizando o sistema apresentado na 

Figura 45. Com efeito, empreende-se o estudo técnico mais aprofundado e económico da mesma nos 

subcapítulos seguintes. 

7.2. Sistema solar térmico para injeção de fluido de aquecimento na envolvente da 

coluna de produção 

A tese sustentada pelos desenvolvimentos expressos neste trabalho designa o aquecimento da coluna 

de produção como um aspeto central para a mitigação dos efeitos da deposição de ceras em poços 

verticais de produção. Atendendo ao diferencial entre a temperatura inicial de aparecimento de ceras 

(TIAC) determinada para os crudes em estudo e a temperatura que se apurou existir nos poços 

estudados conclui-se que, usando um fluido de aquecimento eficiente, a quantidade de energia a 

fornecer ao sistema será moderada. Esta circunstância, aliada à distância significativa entre poços 

produtores e ao isolamento dos campos petrolíferos torna extremamente interessante a hipótese de 

usar a energia solar para o efeito. Por conseguinte, usa-se uma fonte de energia que dispensa 

fornecimento exterior e transporte, que está praticamente sempre disponível e que é renovável. Este 

último aspeto tem uma importância não despicienda, sobretudo ao ser impulsionada e implementada 
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pela indústria petrolífera, já que demonstra o empenho do sector na utilização racional dos recursos 

energéticos e o esforço na diversificação das fontes. 

7.2.1. Características climatéricas do local em estudo 

Para a simulação do desempenho dos sistemas solares é necessário conhecer a informação relativa 

às características climatológicas do local em estudo. Na Figura 47 apresenta-se a graficamente as 

temperaturas máxima média mensal (correspondente à média, num período de 37 anos, das 

temperaturas máximas registadas nos vários dias do mês, durante o dia), mínima média mensal 

(correspondente ao período noturno), média mensal e as amplitudes térmicas (linha vertical entre os 

valores máximo e mínimo absolutos registados).  

 
Figura 47 – Envolvente das temperaturas absolutas máxima e mínima, 

temperatura máxima, média e mínima mensal, no local em estudo 

Como se pode observar, e de 

acordo com os registos históricos 

consultados, a temperatura 

registada no local em estudo é em 

média superior a 25ºC, e os valores 

médios da temperatura mínima são 

superiores a 20ºC, o que torna a 

proposta de utilização de energia 

solar para efeito de aquecimento 

térmico muito desejável. 

Nas figuras seguintes representa-se a variação da radiação solar e da insolação média mensal ao longo 

do ano, no local em estudo. No primeiro caso os dados foram obtidos a partir do programa PVsyst, 

versão 5.31, e os segundos, tal como os da temperatura na figura anterior, foram obtidos na base de 

dados pública da autoridade responsável pelos serviços meteorológicos do local em estudo. 

  
Figura 48 – Radiação solar global diária média mensal e insolação diária média mensal, no local em estudo 

As características particulares do local onde é instalado o sistema solar podem, em determinadas 

circunstâncias, ser significativas, nomeadamente o albedo das redondezas, as sombras e obstruções 

do horizonte e a turbidez da atmosfera (conteúdo em poeiras e aerosóis). Estes parâmetros são 

expressos como perdas de energia. 

7.2.2. Sistema solar-térmico 

A constituição do sistema solar térmico que se pretende avaliar pode ser resumida em dois circuitos 

hidráulicos que trocam energia térmica entre si num permutador de calor. O sistema é constituído por: 

Circuito primário – Neste circuito circula o fluido cuja função é absorver a energia da radiação solar e 

transmiti-la ao circuito secundário. A primeira troca de calor ocorre no coletor solar, à qual sucede o 
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transporte do calor pelo fluido ao longo de uma tubagem até ao permutador de calor que, já dentro do 

reservatório do fluido do circuito secundário troca novamente o calor com o fluido do circuito secundário.  

Circuito secundário – Neste circuito, circula o fluido que aquece o poço. É aquecido dentro do seu 

reservatório pelo permutador de calor e seguidamente injetado no poço, de modo a aquecer a coluna 

de produção. 

7.2.2.1. Constituição do sistema 

O sistema idealizado será composto por coletores solares térmicos, tubagem do circuito primário, fluido 

do circuito primário, bomba de circulação do circuito primário, permutador de calor, reservatório, fluido 

do circuito secundário, tubagem do circuito secundário para assegurar as ligações entre o reservatório 

e o poço e uma bomba para garantir a circulação no circuito secundário. A estes componentes somam-

se os já referidos tubo intermédio a colocar entre a coluna de produção e o tubo de encamisamento, os 

espaçadores e o sistema de obturação. Há ainda que considerar um sistema de reserva, constituído 

por uma caldeira de aquecimento a gasóleo, caso se pretenda garantir que, em caso de falha do 

sistema principal, há uma capacidade extraordinária para evitar o arrefecimento do fluido na coluna de 

produção.  

• Coletores solares – Para maximizar o aproveitamento da radiação solar incidente é necessário 

escolher a orientação e inclinação corretas dos painéis e instalar o número de coletores suficiente. Esta 

preocupação é genérica e aplica-se ao nível da pormenorização da solução. Por essa razão não se 

verte neste documento tais aspetos do dimensionamento. 

Se uma superfície negra for sujeita à radiação solar, ela absorverá a energia incidente, aquecendo até 

atingir o equilíbrio térmico. A cobertura transparente do painel solar reduz substancialmente as perdas 

térmicas por convecção para o ambiente exterior. Quando a luz atravessa o vidro e chega ao 

absorvedor, este aquece e emite radiação com um comprimento de onda maior do que o espectro de 

radiação do vidro. O calor é então impedido de sair para o exterior, o que contribui para aquecer ainda 

mais a superfície absorvedora, através do efeito estufa. Se existir vácuo entre o corpo absorvedor e o 

vidro eliminam-se as perdas por convecção e condução, aumentando assim o efeito estufa. Existem 

diversos tipos de coletores, por exemplo: coletores planos não seletivos, os coletores planos seletivos, 

os coletores parabólicos compostos (CPC) de baixa concentração, os CPC de alta concentração e os 

tubos de vácuo. No presente caso optou-se pela utilização de coletores parabólicos compostos do tipo 

CPC de baixa concentração. Esta opção foi alicerçada nas consultas técnicas realizadas a empresas 

do sector e conduziu à escolha de coletores. Os CPC funcionam como lentes e representam um 

incremento nas características dos coletores planos pela capacidade de produzirem temperaturas mais 

elevadas (superior a 70ºC) e terem um grande ângulo de visão, o que também permite a captação da 

radiação difusa. A diferença fundamental entre os CPC e os coletores planos é a geometria da 

superfície de absorção.  

• Reservatório – Para acumular e transmitir calor ao fluido de aquecimento da coluna de produção é 

necessário um reservatório com um volume igual ou pouco superior ao do volume de aquecimento, não 

se devendo ignorar que à pressão e temperatura da superfície o fluido de aquecimento ocupa um 

volume superior ao seu volume no poço. Com efeito, dimensionou-se um reservatório com 3,62 m3. 

Optou-se por um reservatório cilíndrico, alto e vertical, de modo a promover a estratificação da 
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temperatura no seu interior. Assim, o fluido recolhido, mais frio, tem entrada na parte inferior do 

reservatório, onde é aquecido pelo permutador, e o fluido quente, para injeção, migra e concentra-se 

na parte superior do reservatório, de onde sai. 

Foram preocupações no dimensionamento do reservatório: i) a sua capacidade para resistir às ações 

mecânicas decorrentes das sobre e sobpressões impostas ao sistema pela bombagem do fluido e do 

diferencial térmico que resulta do aquecimento do fluido, ii) o seu isolamento para minimizar a perda 

de calor para a envolvente e iii) a sua resistência à deterioração mecânica e corrosão. 

Face a estes requisitos optou-se por um reservatório metálico, que assegura a resistência mecânica 

necessária, devidamente protegido por uma pintura à base de silicato de zinco ou silicone com 

pigmentos de alumínio que garante a resistência à corrosão e não é afetada pelas altas temperaturas, 

e termicamente isolado pelo exterior. A sua disposição vertical beneficia o isolamento e a resistência à 

corrosão do reservatório, minimizando a sua superfície de contacto com o solo. 

• Fluido de transferência térmica – O fluido do circuito primário (ou fluido de transferência térmica) 

circula dentro do coletor e transfere à outra parte do sistema a energia térmica absorvida. É usual 

utilizar-se como fluido térmico, água ou uma mistura de anti-congelante e água. Esta mistura é a mais 

utilizada para proteger os coletores do perigo de congelação. Todavia, no caso de coletores CPC não 

é aconselhada a mistura de água na constituição do fluido, devido às temperaturas mais altas que estes 

coletores podem experimentar. Com efeito, opta-se pelo uso de Propilenglicol. 

• Tubagem do circuito primário – Tratando-se do circuito de menor comprimento, já que os coletores 

ficam próximos do reservatório, e de pequeno diâmetro e espessura de parede, já que o caudal é 

pequeno e a pressão baixa, é indicado escolher um material maleável, que se adeque à sinuosidade 

do circuito e garanta a resistência à corrosão sem requerer uma proteção adicional. Com efeito, opta-

se por tubagens em cobre. As tubagens serão envoltas com isolamento térmico.  

• Tubagem do circuito secundário – Para o circuito secundário, cujo comprimento é mais extenso, mas 

com um traçado mais regular, opta-se por tubagem em aço, revestida com uma proteção anticorrosiva. 

As tubagens serão envoltas com isolamento térmico. 

• Permutador de calor – O permutador é um sistema hidráulico que, ao fazer passar o fluido do circuito 

primário por um percurso que maximiza a área de contacto com o fluido do circuito secundário, permuta 

energia com o segundo. No caso, opta-se por um permutador de placas, mais indicado para 

reservatórios de grande capacidade (superior a 3 m3). 

• Bombas dos circuitos primário e secundário – No circuito primário, atendendo aos requisitos técnicos 

dos equipamentos considerados, requer-se um caudal de 0,75 l/s. Já no circuito secundário, o caudal 

que é necessário assegurar varia conforme as operações que se pretender permitir. Considera-se um 

intervalo que pode variar entre 0,04 l/s e 0,20 l/s. Em ambos os casos opta-se por bombas elétricas, 

ligadas à rede elétrica do local, acrescida de um sistema de reserva constituído por um pequeno 

gerador. 

• Fluido do circuito secundário – Como já referido decidiu avaliar-se o uso de diferentes fluidos. As 

opções consideradas foram o próprio crude do poço, bem como a água (capacidade calorífica de 

4321 J/(kgºC), condutividade térmica de 0,640 W/(m.K) e massa volúmica de 996,7 kg/m3). 
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7.2.2.2. Critérios de dimensionamento 

Para se dimensionar os componentes do sistema solar-térmico é necessário, em primeiro lugar, avaliar 

os efeitos que dele se pretende e a disponibilidade energética que é possível obter no local em estudo, 

atendidas todas as condicionantes. 

Conhecidos os referidos dados, estabelece-se o balanço térmico do sistema, avaliando os ganhos e as 

perdas de energia ao longo de um ciclo completo do sistema. Na Figura 49 apresenta-se o esquema 

geral do sistema solar térmico proposto, com a identificação da energia do fluido em cada ponto do 

sistema.  

 
Figura 49 – Esquema geral do sistema solar térmico 

Para analisar os ganhos e perdas de energia no sistema, começa-se pela fonte que é o sol, que fornece 

uma quantidade de energia, direta, difusa e devida ao albedo, por um lado, mas diminuída pelos efeitos 

atmosféricos, sombreamentos e condicionada pela disposição dos coletores, por outro. Esta será a 

energia ganha pelo sistema, à qual se pode convencionar denominar E0. O coletor solar será capaz de 

transformar apenas uma parte desta energia em calor transmitido ao fluido do circuito primário. A 

energia transmitida será designada E1, resultante da subtração da perda P1 à energia E0. Pode estimar-

se E1 como o produto de E0 pelo rendimento η do coletor. No caso geral, η pode ser traduzido pela 

expressão η	=	F'RTαS	–	(F’U
L
S× (Tfluido–	TambienteS	 	Ig⁄ , com F' o fator de irrigação, T a transmitância da 

cobertura, α a absortância da placa, F’U
L
 o coeficiente global de perdas, Tfluido a temperatura do fluido, 

Tambiente a temperatura ambiente e 	I
g
, a radiação global incidente sobre o coletor por unidade de área. 

Particularizando-se para o caso dos CPC, atendendo aos valores empíricos e experimentais indicados 

pelos fabricantes, a pretérita expressão resulta em: 

η	Q	0.70	a	0.75	–	3.7	a	4.2	W/(m2.KS× (Tfluido–	TambienteS	 	Ig⁄  

Sucedem-se perdas nas tubagens do circuito primário (que inclui o permutador de calor), P2 que, 

subtraindo-se a E1, resultam na energia E2, disponibilizada pelo permutador de calor, dentro do 

reservatório. Todavia, há ainda que considerar as perdas ocorridas do fluido aquecido dentro do 

reservatório para o exterior, P3, diminuindo a energia disponível para E3. Na tubagem desde o 

reservatório ao poço perde-se mais energia, P4, sendo a energia injetada denominada E4. No circuito 

percorrido dentro do poço (com ramos descendente e ascendente) há perdas de energia para as 

formações rochosas envolventes (as quais serão aquecidas) que se designa P5 e para o fluido na 
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coluna de produção (que se pretende aquecer, constituindo esta “perda” no sistema de aquecimento o 

“ganho” que é o objetivo da constituição desse mesmo sistema). Esta perda no sistema será designada 

P6. A energia do fluido de aquecimento recolhido à saída do poço será então denominada E6 e resulta 

da subtração das perdas P5 e P6 à energia E4. Na tubagem de recolha do fluido, desde o poço ao 

reservatório há perdas adicionais, P7, fazendo com que a energia devolvida ao reservatório seja a E7, 

já afetada da referida perda. No reservatório, à energia E7, recolhida, soma-se a energia E2, transferida 

pelo permutador de calor e originária no coletor, fechando-se o ciclo. 

Todavia, foi necessário tomar algumas opções práticas para viabilizar um pré-dimensionamento para 

efeitos de estimação de custos e análise de viabilidade económica. Por conseguinte, assumiram-se 

valores convencionais para as perdas designadas P2, P3, P4 e P7, nomeadamente 20%, 20%, 10% e 

10%, respetivamente. A perda P1 foi devidamente calculada pela utilização da expressão 

supramencionada para o rendimento do coletor. As perdas P5 e P6 foram avaliadas no contexto da 

determinação das necessidades energética no topo do poço. As formulações conducentes aos 

resultados obtidos foram as expressas no capítulo 2.4. 

Importa, contudo, realçar que a filosofia de dimensionamento de um sistema solar térmico para a 

aplicação que lhe é dada neste estudo é significativamente diferente daquela que rege o 

dimensionamento de sistemas para o aquecimento de águas domésticas ou industriais. Nestes últimos 

casos estabelecem-se balanços térmicos a partir de valores médios dos ganhos e das perdas 

energéticas, o que significa que o sistema, embora bastante económico, não é capaz de dar uma 

resposta satisfatória em condições mais extremas. É por isso que os referidos sistemas são sempre 

complementados com sistemas de apoio, alimentados por outras fontes energéticas.  

No presente caso, exige-se que o sistema dimensionado garanta o cumprimento dos objetivos para as 

condições ambientais mais exigentes verosímeis (valores mínimos médios), bem como para situações 

de funcionamento mais desfavoráveis (início de funcionamento que antecede o aquecimento da 

formação envolvente, por exemplo). Os sistemas de apoio destinar-se-ão quando ocorre uma eventual 

falha mecânica no sistema principal, ou quando se registam valores mínimos extremos de temperatura 

ambiente, ou eventualmente quando o número de horas de radiação não é suficiente para aquecer o 

fluido à temperatura de dimensionamento. Com esta abordagem pretende-se que a temperatura do 

crude seja sempre superior à temperatura inicial de aparecimento de ceras (neste caso 36ºC), de modo 

a evitar a precipitação das ceras. Como apresentado no subcapítulo 6.3.1, caso se formem depósitos 

de ceras, este processo só é reversível se a temperatura do crude for aumentada para cerca de 60ºC. 

Para o dimensionamento do sistema seguiu-se uma abordagem conservativa, alicerçada nas seguintes 

opções: i) para a determinação de P5 considerou-se o instante inicial (na prática os dias ou semanas 

iniciais) da injeção do fluido de aquecimento, no qual ainda não se fazem sentir os efeitos do 

aquecimento da formação rochosa envolvente, ii) admitiu-se que a temperatura do fluido de 

aquecimento no reservatório, que tem que ser aquecido até à temperatura calculada necessária à saída 

do reservatório, pode ser tão baixa quanto possível, igualando a temperatura ambiente mínima em 

torno do reservatório. Esta opção pretende verter a hipótese da introdução de fluido à temperatura 

ambiente no reservatório, que traduz a situação inicial e as situações acidentais em que seja necessário 

aumentar ou substituir o volume de fluido. Esta opção majora as perdas P3 e P7 até ao limite verosímil, 
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mas carece da corroboração de que o fluido de aquecimento extraído do poço é recolhido a uma 

temperatura sempre igual ou superior à temperatura ambiente, o que se demonstra ser sempre verdade 

para o caso em estudo. 

Realça-se que a consideração da hipótese i) requereria um conhecimento aprofundado das 

propriedades térmicas da envolvente rochosa do poço, ao longo de todo o seu comprimento, no qual 

são necessariamente bastante variáveis, por se tratar de um campo petrolífero. 

7.3. Avaliação da viabilidade técnica da solução da injeção de fluido de aquecimento na 

envolvente da coluna de produção 

7.3.1. Caracterização da situação de referência em dois casos de estudo 

A caracterização da situação de referência é lograda, para ambos os poços, A e B, pela simulação 

analítica do perfil de temperaturas do crude, na situação de produção com caudal constante e sem 

aquecimento da coluna de produção. Nos gráficos das figuras seguintes representa-se o perfil de 

temperaturas no crude, o perfil de temperaturas na formação rochosa envolvente e a temperatura inicial 

de aparecimento de ceras. 

 
Figura 50 – Perfil de temperaturas no poço A em 
função da profundidade (situação de referência) 

 
Figura 51 – Perfil de temperaturas no poço B em 
função da profundidade (situação de referência) 

Dos resultados apresentados são mais significativas as observações que seguidamente se enunciam: 

Em ambos os casos há uma forte tendência de variação da temperatura do crude em linha com a 

variação da temperatura na formação rochosa abaixo da profundidade da submergência. Essa 

circunstância deve-se à menor resistência térmica conferida pelo crude que ocupa o espaço entre a 

coluna de produção e o tubo de encamisamento que aquela que é proporcionada caso esse volume 

esteja vazio (com ar). Com efeito, acima da submergência a tendência de variação da temperatura do 

crude é menor, continuando, contudo, o seu decremento até se alcançar uma correção em sentido 

contrário já perto da superfície, decorrente do aumento de temperatura na formação com o aproximar 

das condições atmosféricas da superfície. 

No caso do poço A, a temperatura do crude, à profundidade do reservatório em exploração, é superior 

à temperatura de aparecimento de ceras, mas decresce abaixo desse limiar a uma profundidade abaixo 

da submergência. Tal significa que, hipoteticamente, a formação e depósito de ceras pode iniciar-se a 
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uma profundidade para a qual não será possível aquecer a coluna de produção, já que se estabeleceu 

que o processo de injeção de fluido para o aquecimento não deveria interferir com o nível da 

submergência ou com outros aspetos com repercussões na produção do poço. 

No caso do poço B a situação é de maior gravidade, já que todo o perfil de temperaturas do crude se 

encontra abaixo da temperatura de aparecimento de ceras. Daqui decorre a impossibilidade prática de 

implementar o sistema de injeção de fluido de aquecimento motivada pela irrelevância do aquecimento 

do crude apenas numa parte pouco significativa do trajeto. Deve notar-se que os resultados do poço B 

são decorrentes dos valores de temperaturas medidos a uma profundidade que em muito excede a 

profundidade do reservatório em produção. Desta forma fica bem patente a sensibilidade à medição 

deste parâmetro que os resultados da presente análise são sujeitos. Num contexto de estudos 

aprofundados para implementação da solução, a obtenção de uma série longa e redundante de 

medições das temperaturas no sistema em produção seria da maior importância. 

7.3.2. Sistema proposto 

Para implementar o sistema de aquecimento sugerido em 7.1.2, em primeiro lugar há que escolher o 

material do novo tubo a adicionar. A utilização de um material mais isolante que o aço seria, em 

princípio, benéfica. Todavia, como o fluido de aquecimento circula no volume interior e exterior ao tubo, 

e fá-lo a temperaturas não muito diferentes, a capacidade de isolamento do tubo deixa de ser muito 

importante. Esta realidade aliada à maior disponibilidade e maior facilidade de ligação axial de tubos 

em aço leva à opção, mais convencional, por este último material. 

A opção mais significativa a tomar é a do tipo de fluido a usar para o aquecimento. Em primeiro lugar 

importa que o fluido a usar seja pouco compressível, já que o caudal volúmico injetado será 

necessariamente baixo, o que, em caso de se usar um fluido muito compressível, conduzirá a uma 

velocidade e caudal mássico muito baixos, pondo em risco a eficiência do sistema. A condutividade 

térmica deverá ser a menor possível, de modo a diminuir a perda de calor para a envolvente. A 

capacidade térmica mássica do fluido de aquecimento deve, por um lado, ser elevada para permitir que 

este se mantenha a uma temperatura elevada durante todo o trajeto de aquecimento mas, por outro, 

baixa de modo a que requeira menos energia para ser aquecido pelo sistema solar. Neste caso tem 

que se encontrar um equilíbrio ou, noutros termos, o fluido deve ter uma capacidade calorífica o mais 

alta possível, desde que não demasiado alta para que seja eficientemente aquecido pela energia 

disponível. A viscosidade do fluido deverá ser a mais elevada possível para diminuir o seu 

arrefecimento ao longo do trajeto de aquecimento. Face à multiplicidade de fatores envolvidos, 

experimentou-se o uso dos seguintes fluidos de aquecimento: água e do crude extraído do próprio 

poço. Esta última opção distingue-se das demais pelo aproveitamento de um recurso disponível no 

local, sem necessidade de fornecimento externo ou transporte. 

7.3.3. Aplicabilidade do sistema proposto em dois casos de estudo 

A viabilidade técnica do sistema proposto para o aquecimento da coluna de produção depende da 

capacidade, que se demonstre existir ou não, para aquecer o fluido circulante na coluna de produção 

acima da temperatura de aparecimento de ceras (TIAC), injetando uma pequena quantidade de um 

fluido de aquecimento económico a uma temperatura que cumpra os requisitos de dimensionamento. 
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Importa recordar que, para se evitar a formação de ceras é necessário manter os crudes A e B acima 

de uma temperatura de 36ºC. Todavia, já existindo deposição de ceras, a sua dissolução requer o 

aumento da temperatura acima dos 55ºC a 60ºC. Este último procedimento não caberia nas 

incumbências de um sistema dimensionado para uso diário. 

Simulou-se o perfil de temperaturas ao longo do poço, nos seus percursos descendente e ascendente, 

do fluido de aquecimento injetado, partindo de uma temperatura inicial no topo do poço. Para o efeito 

foram contabilizados os diversos fenómenos de transferência de energia. Em particular, contabilizou-

se também a troca de energia do fluido de aquecimento com o crude na coluna de produção. Estando 

o fluido de aquecimento mais quente que o crude, esta última troca de calor traduz-se no aquecimento 

do crude. 

A simulação descrita foi efetuada apenas para o poço A, atendidas as conclusões referentes ao poço 

B do pretérito subcapítulo. Contudo, foram testados vários fluidos de aquecimento (crude do próprio 

poço e água), bem como um conjunto alargado de temperaturas de injeção. 

Os melhores resultados foram obtidos com a injeção de crude do próprio poço a 47ºC como fluido de 

aquecimento. A Figura 52 ilustra a referida solução, com o perfil de temperaturas no crude (sujeito ao 

aquecimento e sem aquecimento, a tracejado, para comparação), o perfil de temperaturas na formação 

rochosa envolvente, a temperatura de aparecimento de ceras e o perfil de temperaturas do fluido de 

aquecimento. 

 
Figura 52 – Perfil de temperaturas do crude do 

poço A em função da profundidade, com 
aquecimento da coluna de produção através 

da injeção de crude do poço A com o fluido de 
aquecimento, a 47 ºC, a caudal constante. 

É visível que o fluido de aquecimento, uma vez injetado, 

perde uma quantidade significativa de calor para a 

formação envolvente no seu circuito descendente, 

passando a ter uma temperatura estável, com um 

aumento muito ligeiro, no seu percurso ascendente, 

decorrente do seu envolvimento pelo próprio fluido no 

percurso descendente, que é mais quente a menores 

profundidades. 

O crude é aquecido pelo fluido de aquecimento acima 

da temperatura TIAC, a partir da profundidade de 

submergência. Constata-se, pois, que devido à 

limitação espacial imposta ao sistema, haverá sempre 

uma extensão em que a temperatura do crude se 

encontra abaixo de TIAC. Essa circunstância teria que 

ser melhor caracterizada com um modelo 

tridimensional de modelação da temperatura. 

Sobre esta solução importa referir que o uso do próprio crude do poço como fluido de aquecimento tem 

vantagens não despiciendas. Desde logo, garante-se a disponibilidade, poupa-se em custos de 

transporte e armazenamento e utiliza-se um recurso local e existente, o que sublinha o carácter 

sustentável da abordagem proposta. 

Outro ganho propiciado pela presente solução é a diminuição da viscosidade do crude no interior da 

coluna de produção com o aumento da temperatura induzido pelo sistema proposto, o que diminuirá o 
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custo energético de bombagem existente e tornará mais inverosímil a ocorrência de problemas 

mecânicos na referida operação e aumentará a vida útil do equipamento. 

7.3.4. Balanço dos requisitos e das disponibilidades energéticas. Dimensionamento do sistema 

solar térmico 

Para o dimensionamento do sistema solar térmico, que tenha a capacidade para aquecer a quantidade 

de fluido referida à temperatura de 47ºC no topo do poço, construiu-se uma folha de cálculo onde se 

vertem as formulações descritas e as opções enunciadas anteriormente. Com ela dimensionou-se o 

sistema para cada um dos meses do ano, escolhendo-se então o cenário mais conservativo (mês mais 

gravoso) para o estabelecimento dos órgãos mecânicos a considerar na análise de viabilidade 

económica. 

Tabela 24 – Dimensionamento dos painéis CPC 

  
 Mê

s 

Horas de 
sol 

Radiação Necessidade CPC 

h/dia MJ/m2 /dia) W/m2 kWh /dia) MJ (/dia) Rendimento Área necessária (m2) 

Jan 7.9 19.2 674 86 309 0.56 36.2 

Fev 7.5 18.2 675 86 309 0.56 38.1 

Mar 7.2 16.9 650 86 309 0.55 41.6 

Abr 7.1 16.3 638 86 309 0.55 43.2 

Mai 7.8 18.1 646 90 323 0.54 40.9 

Jun 7.9 18.0 632 93 336 0.53 43.8 

Jul 8.0 20.5 711 93 336 0.55 37.2 

Ago 9.1 22.3 680 93 336 0.55 34.6 

Set 9.5 22.5 656 93 336 0.54 34.7 

Out 9.8 23.3 661 90 323 0.55 31.6 

Nov 9.5 22.9 669 90 323 0.55 32.1 

Dez 8.6 21.9 706 90 323 0.56 33.1 

Apesar da obtenção de valores distintos, para os diferentes meses, foi naturalmente considerado o 

requisito mais exigente, de uma área de coletores não inferior a 43.8 m2. Atendendo às dimensões dos 

coletores comercializados, considerou-se uma área de 45 m2. 

Com efeito, o sistema dimensionado é formado por: 

Coletores tipo CPC ou Winston de baixa concentração com uma área de 45 m2, um reservatório 

cilíndrico metálico com 3,62 m3 de capacidade, protegido e isolado, tubagem do circuito primário em 

cobre, permutador de calor, tubagem do circuito secundário em aço, do reservatório até ao poço e o 

inverso, bomba de circulação do circuito primário, bomba do circuito secundário, cerca de 7,5 m3 de 

crude do próprio poço como fluido do circuito secundário, propilenglicol como fluido do circuito 

secundário (ou fluido de transferência térmica), 330 m de tubo 5’’ em aço e respetivas ligações soldadas 

ou roscadas, espaçadores metálicos soldados ao tubo inserido, anel metálico e cimentação com 

argamassa para obturação do circuito secundário à profundidade máxima considerada no poço, 

caldeira a gasóleo para sistema de aquecimento de reserva e gerador a gasóleo de reserva. 

7.4. Avaliação da viabilidade económica da solução da injeção de fluido de aquecimento 

na envolvente da coluna de produção 

O retorno económico propiciado pela solução que se estuda implementar resulta, sobretudo, da 

diminuição do risco associado a: 
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� decréscimo gradual da produção devido ao decremento da secção efetiva da coluna de produção; 

� diminuição da produtividade do poço, no período noturno, devido eventualmente ao aumento da 

viscosidade do crude neste período; 

� diminuição da produtividade após uma paragem acidental de produção, em que o crude permanece 

no interior da coluna de produção. Neste caso ocorre a diminuição da temperatura do crude, que se 

encontra dentro da coluna de produção, o que leva à deposição de ceras nas paredes da coluna; 

� paragem de produção devido à deposição de ceras na coluna de produção; 

� danos materiais: nas tubagens, nos sistemas de bombagem e noutros equipamentos mecânicos 

associados. 

Para além destes, haverá ganhos na eficiência do estímulo à produção pela diminuição da viscosidade 

do crude. Este último poderá materializar-se numa maior produção ou num menor consumo energético 

associado à bombagem. 

Com efeito, a determinação do retorno económico depende de uma miríade de fatores, vários deles 

intimamente relacionados com dados económicos da petrolífera que explora o poço. Para além disso, 

num caso genérico, seria necessário estimar a probabilidade de ocorrência dos pretéritos eventos com 

e sem a implementação da solução alvitrada. 

Importa pois estimar o valor do investimento. Para o efeito contabiliza-se o custo, no momento inicial, 

do projeto, licenciamento, fornecimento, transporte, montagem, equipamentos e construções civis 

associadas ao sistema solar-térmico descrito anteriormente. A este custo adicionam-se outros, 

referentes à manutenção e limpeza do sistema, segurança, consumo energético das bombas de 

circulação e eventuais pequenas reparações pontuais. 

O custo inicial é estimado em 93 600 € e os custos diferidos no tempo em 3 500 € por ano. Considerou-

se que a vida útil dos equipamentos mecânicos que constituem o sistema é de 20 anos. Ao fim deste 

período existe um valor residual afeto aos equipamentos ainda funcionais (sobretudo os de reserva) e 

dos materiais metálicos. Todavia, existem também custos de desmantelamento, incluindo transporte, 

os quais se estima equivalerem ao referido valor residual. O valor de investimento e custos 

operacionais, atualizados ao momento inicial resulta em 137 000€, aproximadamente, considerando a 

taxa de atualização de 5%. Nestes valores não se encontram incluídos os custos associados à 

especificidade do local de implantação destes equipamentos, ou seja não foram considerados os custos 

de equipamento certificado contra explosão, mas sim equipamentos correntes. 

8. Síntese, conclusões e desenvolvimentos futuros 

No trabalho vertido nesta dissertação foram analisados dados experimentais da evolução temporal da 

espessura do depósito de ceras, originários de ensaios em infraestruturas horizontais. Trata-se de 

resultados de diversos investigadores, entre os quais Rosvold. O primeiro passo foi o estabelecimento 

de funções de ajustamento teórico a estes resultados experimentais, aplicando o 

programa CurveExpert Professional, de modo a permitir a calibração de funções de aplicação 

generalizada. Pela análise destes dados foi possível observar que quanto maior for o caudal afluente e 

maior for a temperatura do crude, menor será a espessura de depósito da cera. Embora as leis teóricas 
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obtidas exibissem uma elevada correlação com os dados experimentais, constatou-se não ser possível 

extrapolar a informação obtida.  

Decidiu, então, prosseguir-se para a modelação com o programa HYSYS, utilizando estes dados 

experimentais como base de comparação. O programa, para além de possuir uma vasta base de dados 

de crudes mundiais, o que constitui uma grande vantagem, apresenta também uma robusta capacidade 

de convergência dos modelos, sendo por isso muito rápido e eficaz na apresentação de resultados da 

simulação. Uma das desvantagens do programa é não possibilitar a introdução de um material isolante 

no interior da conduta, mas sim no exterior, sendo impraticável simular exatamente as condições dos 

ensaios realizados por Rosvold, uma vez que neste caso a conduta era revestida interiormente por uma 

camada de epóxi. Para a simulação numérica da deposição, o programa utiliza como input as 

propriedades termodinâmicas associadas à formação de ceras, nomeadamente a curva de precipitação 

e a temperatura inicial de aparecimento das ceras. Se, à partida se conhecerem estas propriedades 

características de cada crude, o HYSYS é vantajoso uma vez que permite a sua integração no modelo, 

caso contrário, torna-se pouco viável a simulação da deposição, o que constitui uma desvantagem face 

a outros programas comerciais que, a partir das propriedades do crude, estimam as referidas 

componentes termodinâmicas (por exemplo o OLGA, da Schlumberger). Após a elaboração das 

simulações em HYSYS concluiu-se que os resultados estimados apresentam a mesma ordem de 

grandeza dos valores experimentais, tendo o maior erro absoluto sido inferior a 2.0 mm (no ensaio de 

Rosvold G), quando se considerou U=20 W/(m2.K). Na análise de resultados verificou-se, também, que 

existe uma tendência de subestimação da espessura do depósito no início da simulação, e uma 

sobrestimação ao longo do decurso do ensaio. Como os valores obtidos foram comparados com os 

resultados de 8 ensaios, efetuados numa conduta horizontal relativamente curta, considera-se que 

seria necessário realizar mais simulações aplicados a outros casos de estudo para generalizar esta 

conclusão. 

Procurando a obtenção de melhores correlações entre os valores experimentais e os estimados, já com 

um modelo mais realista que contabilizasse o efeito do revestimento em epóxi no interior da conduta, 

simulou-se a deposição de ceras em MATLAB, considerando o mecanismo de difusão molecular. Para 

tal, procederam-se a algumas adaptações e melhoramentos ao modelo previamente desenvolvido 

por StubjØen (2013), que permite apenas a simulação do escoamento em estruturas horizontais. De 

um modo geral os resultados obtidos, tal como no HYSYS, subestimaram a espessura do depósito no 

início da simulação e sobrestimaram ligeiramente este valor a longo do tempo. O maior erro obtido, por 

comparação com os 8 ensaios de Rosvold, foi sempre inferior a 0.6 mm (no ensaio de Rosvold G). Este 

resultado é ligeiramente melhor do que o obtido com o HYSYS. No entanto, importa referir que as 

propriedades do fluido utilizadas neste modelo de MATLAB se estimaram a partir da base de dados 

HYSYS, o que torna este modelo muito dependente de inputs externos. Também no MATLAB se 

introduziu as características termodinâmicas já referidas. 

Estendendo os conhecimentos adquiridos e os resultados obtidos a casos com interesse para a 

indústria, estudou-se o fenómeno de deposição de ceras em casos reais, que correspondem a dois 

poços verticais com produção de crude parafínico. Utilizando a capacidade de modelação do HYSYS 

foi possível determinar as características de base para cada crude, tendo em consideração os 
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resultados das curvas PEV e as curvas de viscosidade de cada um deles. Para avaliar a variação dos 

principais parâmetros do crude (massa volúmica, viscosidade dinâmica, tensão superficial, capacidade 

térmica mássica e condutividade térmica), em função da pressão e da temperatura, utilizou-se o 

programa comercial TableCurve 3D para obter as funções de ajustamento tridimensional a cada 

parâmetro, tendo-se verificado que todos os eles variam bi-linearmente, à exceção da viscosidade que 

tem uma evolução exponencial a baixas temperaturas. 

Para caracterizar as propriedades termodinâmicas dos crudes deste sistema petrolífero, foram 

realizados dois ensaios no Laboratório de Química do IST: Calorimetria de varrimento diferencial (DSC) 

e viscosimetria. Estes ensaios permitiram a obtenção da curva de cera precipitada e da temperatura 

inicial de aparecimento das ceras, TIAC (Wax Appearance Temperature, WAT), tendo-se concluído 

que, para os crudes em estudo, o valor de TIAC corresponde a aproximadamente 36ºC. Para avaliar a 

que temperatura seria necessário aquecer o crude de modo a dissolver a parafina nele contida utilizou-

se parafina comercial. Concluiu-se que a temperatura de liquefação da cerca é de 60ºC. Conclui-se, 

assim, que a temperatura de passagem de sólido-líquido é superior à temperatura de transição líquido-

sólido. Para a obtenção desta temperatura deveria ter-se extraído a parafina do próprio crude, através 

do processo de solubilização, e posteriormente realizar o ensaio no DSC para determinar a sua 

temperatura de liquefação. No entanto, devido às limitações da quantidade de amostra de crude 

disponível optou por se utilizar parafina comercial para ilustrar este facto. 

Conhecidas as propriedades do crude construiu-se um modelo em MATLAB, que combina a simulação 

do escoamento vertical, com a modelação da temperatura. No âmbito desta dissertação utilizaram-se 

modelos de transferência de calor estacionários, admitindo que a temperatura no meio envolvente 

permanece inalterada ao longo do tempo e igual ao gradiente geotérmico. Esta consideração é 

conservativa na medida em que a temperatura na envolvente do poço será sempre superior à 

temperatura geotérmica, uma vez que a formação recebe calor do próprio poço. Sugere-se que no 

futuro seja investigado este impacto de aquecimento da formação rochosa ao longo do tempo, em 

função da heterogeneidade da própria formação rochosa. 

A definição do modelo de temperatura torna-se muito pertinente no desenvolvimento desta dissertação, 

uma vez que a deposição de ceras é extremamente influenciada pela temperatura do crude. Quando a 

temperatura é inferior à temperatura inicial de aparecimento de ceras existem condições para que se 

inicie a precipitação das ceras com a consequente deposição junto às paredes da infraestrutura ou na 

interface líquido-sólido. Uma das conclusões obtidas através da análise do perfil de temperaturas ao 

longo do poço é que, se for possível baixar a submergência no poço vertical, então a temperatura do 

fluido no interior da coluna de produção será superior. Outra conclusão importante é que do eventual 

aumento de produção, produz uma diminuição na perda de calor para o exterior, o que é vantajoso para 

a temperatura do fluido. Os dois fatores referidos (submergência e caudal produzido) dependem 

essencialmente das condições de operacionalidade do poço. Por exemplo, aumentando a produção, a 

quantidade de água produzida também aumentará o que é indesejável devido aos elevados custos de 

tratamento da água produzida. Deste modo, se constata que é complexa a alteração destes parâmetros 

operacionais, pelo que se considerou necessário estudar soluções, cuja implementação possa resultar 

na prevenção ou remediação do problema. Existem diferentes mecanismos de prevenção e mitigação 
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disponíveis no mercado: isolamento, aquecimento, injeção de inibidores químicos, remoção mecânica 

ou produção de culturas bacteriológicas que se alimentam de parafinas. No presente caso de estudo 

propuseram-se três soluções: uma de isolamento e duas de aquecimento. Concluiu-se que apenas 

uma das soluções de aquecimento responde às necessidades técnicas do sistema. Sugeriu-se então, 

a instalação de um sistema solar térmico para aquecimento do fluido a injetar entre a coluna de 

produção (tubing) e o encamisamento exterior (casing). Esta solução é tecnicamente viável e pode 

cumprir o objetivo de evitar a formação de ceras num poço vertical, dependendo das condições 

específicas do mesmo. Sugere-se, para desenvolvimento futuro, o estudo de uma solução de 

cogeração utilizando o sistema solar térmico conjugado com o aproveitamento utilização do calor 

produzido pelo funcionamento dos motores das bombas ou dos geradores.  Do ponto de vista 

económico, a análise só pode ser efetuada comparando os custos de instalação, operação e 

manutenção do sistema a implementar, com os benefícios económicos decorrentes do seu uso, num 

determinado período que será o menor entre o ciclo de vida do sistema a instalar (considerado 20 anos) 

ou o horizonte temporal em que se pretenda explorar o poço em questão. Importa pois ressalvar que a 

informação necessária para um estudo económico completo abrange os mais diversos aspetos da 

produção, de forma a estimar os custos associados ao aumento de produção devido à implementação 

deste sistema, da variação de custo da bombagem do crude com a alteração da sua viscosidade e, 

sobretudo, os custos e verosimilitude das ocorrências de maior gravidade que se pretende evitar. 

Assim, determinou-se um custo de investimento e de operação, o qual poderá ser comparado com os 

proveitos descritos pela entidade exploradora, fazendo uso dos dados da exploração que dispõe e da 

estratégia que tem gizada para o campo petrolífero no horizonte temporal de funcionamento da solução 

proposta. 

Com a realização desta dissertação foram logrados desenvolvimentos e conclusões que assim importa 

sintetizar: 

� As funções teóricas que melhor se adaptam às evidências experimentais analisadas da evolução 

temporal da espessura do depósito são as MMF e Dr-Hill; 

� Foi possível validar os resultados de simulações feitas em ambiente HYSYS e com modelos em 

MATLAB construídos a partir das formulações listadas e justificadas no estado-da-arte deste 

documento, entre si e contra resultados experimentais. Todavia, em ambos os casos identifica-se a 

limitação decorrente da necessidade de introduzir as propriedades termodinâmicas do crude.   

� Com base nas simulações em HYSYS e MATLAB, verifica-se a diminuição do fluxo de calor com o 

aumento da espessura do depósito de ceras. À medida que o tempo progride, a temperatura da 

interface líquido-sólido (crude-depósito) aumenta, o que provoca uma diminuição do gradiente de 

temperatura radial, justificando a redução da taxa de crescimento do depósito de ceras com o tempo. 

� A utilização do programa comercial HYSYS tem como uma das principais vantagens em relação à 

construção de modelos (como os que se fizeram em MATLAB), o acesso a uma vasta base de dados 

de crudes mundiais, permitindo também a obtenção das propriedades em função da temperatura e da 

pressão, a partir da composição do crude; 

� A programação de modelos (como o que foi feito em MATLAB) permite suprir algumas limitações 

dos programas comerciais (como o HYSYS). Uma dessas limitações supridas foi a consideração do 
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efeito isolante do revestimento em epóxi no interior da conduta, que não tinha sido possível inserir no 

HYSYS, uma vez que este considera o isolamento no exterior. Para o efeito, partiu-se de um modelo 

em MATLAB desenvolvido por StubjØen (2013), ao qual se implementaram correções na modelação 

do fenómeno de transferência de calor; 

� Considerando as características de dois poços verticais e as respetivas curvas PEV, desenvolveu-

se, em MATLAB, um modelo que conjuga simulação de escoamento vertical com a evolução da 

temperatura ao longo do poço. Este modelo foi fundamental para o estabelecimento de medidas de 

prevenção da deposição de ceras. Para a investigação futura sugere-se que seja integrado este 

modelo, com o modelo de deposição por difusão molecular adaptado a escoamentos verticais; 

� Atualmente constitui uma limitação à simulação da deposição de parafinas, a consideração de 

aspetos particulares de poços reais, como a existência e o funcionamento da haste associada à bomba. 

Sugere-se que, no futuro, sejam realizados ensaios laboratoriais e numéricos, que permitam analisar o 

efeito giratório da haste da bomba, na formação do depósito de ceras. Para tais simulações numéricas 

podem desenvolver-se a partir dos modelos apresentados em MATLAB. 

� Aplicou-se, a dois casos reais, um protocolo com dois ensaios laboratoriais (viscosimetria e DSC). 

Deles resultou a determinação de duas propriedades termodinâmicas necessárias para a simulação da 

deposição de ceras: a curva de precipitação das ceras e a temperatura de aparecimento das ceras, 

tendo-se avaliado TIAC em 36ºC. A realização dos dois ensaios constituiu um elemento de validação 

dos resultados. Com base nas observações e comparações recomenda-se a inclusão de ambos nos 

protocolos experimentais para obtenção das grandezas necessárias à simulação da deposição de 

ceras. 

� Propôs-se uma solução para a mitigação dos efeitos da deposição de ceras em poços verticais 

reais, com recurso ao aproveitamento da energia solar térmica. Para além de se ter investigado a sua 

viabilidade técnica, fez-se uma análise económica da solução proposta, tendo-se concluído haver 

condições para que se considere uma solução com potencial de viabilidade; 

� As análises efetuadas à viscosidade do crude sustentam que a diferença de temperaturas 

superficiais diurna e noturna possam estar na génese da conhecida diferença na produtividade diurna 

e noturna dos poços avaliados. Sugere-se que se prossiga a investigação nesta área para entender 

qual o aumento de produção expectável, caso seja implementada a solução de aquecimento proposta. 
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 Modelação em MATLAB – Simulação numérica da deposição de ceras 

A.1. Declaração das variáveis 
%%Declaração das variáveis: 
% ni = nº de passos da simulação na direção axial; 
% nj = nº de passos da simulação na direção radial; 
% dr = espaçamento na direção radial; 
% dz = espaçamento na direção axial (ao longo da conduta); 
% d_interior = diâmetro interior da conduta (m); 
% delta_parede = espessura da parede(m); 
% r_interior = raio interior da conduta (m); 
% r_exterior = raio exterior da conduta (m); 
% rd = raio efectivo para o escoamento (m); 
% L = Comprimento da conduta (m) 
% A_transversal = Área da secção transversal útil (m2); 
% A_deposito = Área perimetral na interface líquido-sólido, na zona superfície do depósito 
(m2); 
% A_interior = Área perimetral interior da conduta (m2); 
% A_exterior = Área perimetral exterior da conduta (m2); 
% Alm_depósito = Área do logarítmo médio do depósito (m2); 
% Alm_conduta = Área do logarítmo médio da conduta (m2); 
% q = Fluxo de calor (W); 
% T = Temperatura na posição de interesse (ºC); 
% Tparede_interior = Temperatura da parede interior (ºC); 
% Tparede_exterior = Temperatura da parede exterior (ºC) 
% T_entrada = Temperatura à entrada (ºC); 
% Tdeposito = Temperatura do depósito de ceras (ºC); 
% Tfluido = Temperatura do crude no interior da conduta (ºC); 
% Tenvolvente = Temperatura da envolvente exterior (ºC); 
% Texterior_verificacao = Temperatura da envolvente exterior, calculada a partir da 
temperatura interior do fluido (ºC); 
% TIAC = Temperatura de aparecimento das ceras (ºC); 
% Tc = Ponto de névoa, ou TIAC (ºC); 
% alpha = Difusibilidade térmica da cera no óleo (m2/s); 
% Dwo = Difusividade mássica da cera no óleo (m2/s); 
% mu = Viscosidade dinâmica do crude(Pa.s); 
% nu = Viscosidade cinemática em óleos ou condesados (m2/s); 
% rho_oleo = Densidade do óleo (kg/m3); 
% rho_gel = Densidade do depósito de ceras (kg/m3); 
% asp = Rácio do cristal de ceras (-); 
% Fceras = Fração do peso da cera no depósito (-); 
% Va = Volume molecular da cera (cm3/mol); 
% gamma = coeficiente auxiliar no cálculo do Dwo; 
% Cp = Capacidade mássica calorífica do óleo (J/kg.K); 
% E = Energia de activação (J/K.mol); 
% kr = Taxa de precipitação de ceras (1/s); 
% kr_c = Taxa de precipitação de ceras à TIAC (1/s); 
% Q = Caudal volumétrico (m3/s); 
% u = Velocidade média do escoamento (m/s) 
% Re = Número de Reynolds (-); 
% Pr = Número de Prandtl (-); 
% Nu = Número de Nusselt (-); 
% Sh = Número de Sherwood (-); 
% Sc = Número de Schmidt (-); 
% Sc_T = Número de Schmidt para regime turbulento (-); 
% U = Coeficiente de transferência de calor global (W/m2.K); 
% h_interior = Coeficiente de transferência de calor por convecção através do fluido 
interior(W/m2.K); 
% h_exterior = Coeficiente de transferência de calor por convecção através do fluido 
exterior(W/m2.K); 
% R_interior = Resistência por convecção no interior do fluido (K/W); 
% R_exterior = Resistência por convecção para o exterior (K/W); 
% R_conduta = Resistência à passagem de calor por condução através da conduta (K/W); 
% R_deposito = Resistência à passagem de calor por condução através do depósito (K/W); 
% R_total = Resistência à passagem de calor total, considerando convecção interior, condução 
através da conduta e convecção exterior (K/W); 
% R_tot = Resistência à passagem de calor total, considerando convecção interior, condução 
através da conduta e do depósito de ceras e convecção exterior (K/W); 
% k_conduta = Condutividade térmica do material da conduta (W/(m.K)); 
% k_cera = Condutividade térmica da cera (W/(m.K)); 
% k_oleo = Condutividade térmica do óleo(W/(m.K)); 
% k_deposito = Condutividade térmica do depósito(W/(m.K)); 
% dt = passo de cálculo (s); 
% time = tempo final da simulação (h); 
% t_final = tempo final da simulação (s); 
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% r = raio na posição de interesse (m); 
% C = matriz concentração; 
% A_C = coeficientes para a determinação da concentração; 
% D_C = vector D para a determinação da concentração; 
% A_T = coeficientes para a determinação da temperatura; 
% D_T = vector D para a determinação da temperatura; 
% kM = Coeficiente de transferência de massa convectiva interior (m/s) 
% f = factor de fricção; 
% C1 = Coeficiente de correlação a utilizar na equação de Van Driests; 
% C2 = Coeficiente de correlação a utilizar na equação de Van Driests; 
% y_p = distância adimensional desde a interface líquido-sólido até ao ponto de interesse, y+; 
% y1 = distância adimensional desde a interface líquido-sólido até ao ponto de interesse, à 
distância r; 
% y2 = distância adimensional desde a interface líquido-sólido até ao ponto de interesse, à 
distância r+dr; 
% dy = diferença entre y1 e y2; 
% vz_p = velocidade adimensional para regime turbulento, vz+; 
% dv = diferença entre as velocidades nos pontos localizados em y1 e y2; 
% dvdy = variação da velocidade adimensional em ordem à distância adimensional; 
% drddt = variação do raio efectivo em ordem ao tempo; 

A.2. Input_Rosvold.m 
%% Dados de entrada: 
Rosvold_A % Chama os dados de base de cada ensaio 
% Rosvold_B 
% Rosvold_C 
% Rosvold_D 
% Rosvold_E 
% Rosvold_F 
% Rosvold_G 
% Rosvold_H 
d_interior = 51.70/1000; % diâmetro interior da conduta (m) 
d_interior_aco = 52.58/1000; % diâmetro interior da conduta (m) 
d_exterior = 60.56/1000; % diâmetro exterior da conduta (m) 
L = 6; % Comprimento da conduta (m) 
ni = L; 
nj = 12; 
Tenvolvente = 10; % Temperatura do mar (ºC); 
TIAC = 45; % Temperatura de aparecimento das ceras (ºC) 
delta= 10^-12; 
r_interior = d_interior/2; % raio interno da conduta(m) 
r_interior_aco = d_interior_aco/2; % raio interno da conduta(m) 
r_exterior = d_exterior/2; % raio exterior da conduta (m) 
rd = r_interior-delta; % raio efectivo (m) 
kr_c = 1.4;% Precipitação a taxa constante à TIAC (1/s) 
E = 37700; % Energia de activação (J/K.mol) 
Fceras = 0.4; % Fração do peso da cera no depósito 
Fcerasi = 0.05; % Fração do peso da cera no depósito inicilmente 
k_cera = 0.2596; % Condutividade térmica da cera (W/(m.K)); 
k_conduta = 20; % Condutividade térmica da conduta (W/(m.K)); 
k_epoxi = 0.30; % Condutividade térmica da epóxi (W/(m.K)); 
Va = 430; % Va = Volume molecular da cera (cm3/mol) 
rho_gel = 881; % rho_gel = Densidade das ceras (kg/m3) 
asp = 3;% Rácio do cristal de ceras 
gamma=10.2/Va-0.791;% coeficiente de difusão 
nu = mu/rho_oleo; % Viscosidade cinemática em óleos ou condesados (m2/s) 
Re = u*d_interior/nu; % Número de Reynolds 
alpha = k_oleo/(rho_oleo*Cp); % alpha = Difusibilidade termal da cera em misturas de óleo 
(m2/s); 
Pr=nu/alpha; % Número de Prandtl 
Nu = 0.023*Re^0.8*Pr^0.3; % Número de Nusselt 
h_interior = (Nu*k_oleo)/d_interior; % Coeficiente de convectividade de transferência de calor 
interior (W/m2.K); 
A_transversal = pi()*r_interior^2; % Área da secção transversal (m2) 
Q = u*A_transversal; % Caudal (m3/s) 
dr=r_interior/nj; % diferencial na diração radial; 
dz=L/ni; % diferencial na diração lateral; 
A_interior = 2*pi()*r_interior*dz;% Área interior da conduta (m2); 
A_interior_aco = 2*pi()*r_interior_aco*dz;% Área interior da conduta (m2); 
A_exterior = 2*pi()*r_exterior*dz;% Área exterior da conduta (m2); 
Alm_conduta = (A_exterior-A_interior_aco)/log(A_exterior/A_interior_aco); % Área do logarítmo 
médio da conduta (m2); 
Alm_epoxi = (A_interior_aco-A_interior)/log(A_interior_aco/A_interior); % Área do logarítmo 
médio do epóxi (m2); 
R_conduta = (r_exterior-r_interior_aco)/(k_conduta*Alm_conduta)+(r_interior_aco-
r_interior)/(k_epoxi*Alm_epoxi);% Resistência da conduta com o isolamento (K/W); 
h_exterior = 200; %Coeficiente de convectividade de transferência de calor exterior(W/m2.K); 



A-3 

R_exterior = 1/(h_exterior*A_exterior); %Resistência exterior (K/W); 
dt = 3600; % passo de cálculo (s) 
time = t_final/dt; % tempo de simulação (h) 
z=linspace(0,L,ni); % direção lateral; 
r=linspace(0,r_interior,nj);% direção axial; 

A.3. Rosvold_A.m 
T_entrada = 20; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 5/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.121; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 0.009020; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 856.06; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1807.22; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*91; % tempo de simulação (s) 

A.4. Rosvold_B.m 
T_entrada = 20; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 10/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.121; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 0.009020; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 856.06; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1807.22; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*143; % tempo de simulação (s) 

A.5. Rosvold_C.m 
T_entrada = 20; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 15/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.121; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 0.009020; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 856.06; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1807.22; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 

A.6. Rosvold_D.m 
T_entrada = 20; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 21/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
mu = 0.009020; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 856.06; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1807.22; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*99; % tempo de simulação (s) 

A.7. Rosvold_E.m 
T_entrada = 20; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 25/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.121; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 0.009020; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 856.06; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1807.22; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*66; % tempo de simulação (s) 

A.8. Rosvold_F.m 
T_entrada = 15; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 21/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.1213; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 11.86*10^-3; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 859.69; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1821.79; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*165; % tempo de simulação (s) 

A.9. Rosvold_G.m 
T_entrada = 30; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 21/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.1192; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 5.55*10^-3; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 848.77; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1848.67; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*237; % tempo de simulação (s) 

A.10. Rosvold_H.m 
T_entrada = 40; % Temperatura à entrada (ºC) 
u = 21/3600/(pi()*(d_interior/2)^2); % Velocidade média do escoamento (m/s) 
k_oleo = 0.1178; % Condutividade térmica do óleo (W/(m.K)); 
mu = 3.78*10^-3; % Viscosidade dinâmica do crude (Pa.s) 
rho_oleo = 841.43; % rho_oil = Densidade do óleo (kg/m3) 
Cp = 1889.99; % Capacidade específica de aquecimento do óleo (J/kg.K); 
t_final = dt*335; % tempo de simulação (s) 
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A.11. ModeloDeposicaoNumerico.m 
%% Cálculo da espessura de deposição de ceras: 
Input_Rosvold % Dados de base 
if true 
    rdnew = zeros(time+1,ni); % rd = raio efectivo para o escoamento (m); 
    rdnew(1,:) = rd; 
    R=rdnew; 
    delta= zeros(time,ni); 
    delta_in = 0; 
    Fcera = zeros(time+1,ni); 
    K = zeros(time,ni); % K = Temperatura (K) 
    Dwo = zeros(time,ni); % Dwo = Difusividade mássica da cera no óleo (m2/s) 
    dC = zeros(time,ni); 
    dCfluido = zeros(time,ni); 
    waxFrac = zeros(time,ni); 
    depEspessura = zeros(time,ni); 
    T=zeros(nj,ni,time); % T = Temperatura na posição de interesse (ºC); 
    C=T; 
    %% Realiza as simulações: 
    for t = 1:time 
        T(:,:,t) = 
temperatura(ni,nj,r_interior,r_interior_aco,rdnew(t,:),r_exterior,nu,Tenvolvente,T_entrada,alp
ha,dr,dz,Fcerasi,h_interior,h_exterior,k_cera,k_oleo,k_conduta,k_epoxi,Pr,u,Re); 
        kr = kr_estimado(ni,nj,T(:,:,t),gamma,TIAC,kr_c,E,Re); 
        C(:,:,t) = 
concentracao(ni,nj,rdnew(t,:),nu,T_entrada,T(:,:,t),mu,Va,gamma,kr,dr,dz,u,Re); 
        C(:,:,t) = TIAC_solubilidade(nj,ni,C(:,:,t),TIAC); 
        for i = 1:ni 
            dC(t,i) = C(end,i,t)-C(end-1,i,t); 
            dCfluido(t,i) = C(1,i,t)-C(end,i,t); 
            if dC(1,i)<0 
                Fcera(1,i) = Fcerasi; 
            end 
            if dC(t,i) == 0 
                Dwo(t,i) = 0; 
            else 
                K(t,i) = T(end,i,t)+273.15; 
                Dwo(t,i) = 13.3*10^-12*(K(t,i)^1.47.*mu^gamma)./(Va^0.71); 
            end 
[Fcera(t+1,i),depEspessura(t,i),rdnew(t+1,i),Sh(t,i),dFcerasdt(t,i),drddtout(t,i),De(t,i),kM(t
,i)] = 
FcerasDepEspessura(asp,r_interior,rho_gel,dr,dt,rdnew(t,i),Fcera(t,i),Dwo(t,i),dC(t,i),dCfluid
o(t,i)); 
        end 
    end 
end 

A.12. temperatura.m 
%% Determina a matriz de temperatura 
function [T] = 
temperatura(ni,nj,r_interior,r_interior_aco,rd,r_exterior,nu,Tenvolvente,T_entrada,alpha,dr,dz
,Fceras,h_interior,h_exterior,k_cera,k_oleo,k_conduta,k_epoxi,Pr,u,Re) 
% Inicializa a grelha de temperaturas 
T = zeros(nj,ni); 
T(:,1) = T_entrada; 
T(nj,1) = 
Tparede(Tenvolvente,T_entrada,dz,Fceras,h_interior,h_exterior,k_cera,k_oleo,k_conduta,k_epoxi,
rd(1,1),r_interior,r_interior_aco,r_exterior); 
Tb = zeros(1,ni); 
Tb(1,1) = T_entrada; 
% Inicializa a matriz de coeficientes 
A_T=zeros(nj,nj); A_T(nj,nj) = 1; A_T(1,1)=1; A_T(1,2)=-1; 
for j=2:nj-1 
    % Calcula as difusidades termais a diferentes posições radiais 
    alpha1=alpha_tot(dr*(j-1)); 
    alpha2=alpha_tot(dr* (j) ); 
    alpha3=alpha_tot(dr*(j+1)); 
    vz=velocidade(j*dr,r_interior,nu,u,Re); 
    % Escreve os coeficientes da matriz 
    A_T(j,j-1)=-1/(2*j*dr^3)*(j*dr*alpha2+(j-1)*dr*alpha1); 
    A_T(j,j)=vz/dz+1/(2*j*dr^3)*(2*j*dr*alpha2+(j+1)*dr*alpha3+(j-1)*dr*alpha1); 
    A_T(j,j+1)=-1/(2*j*dr^3)*((j+1)*dr*alpha3+j*dr*alpha2); 
end 
% Inicia o vetor D 
D_T=ones(nj,1); D_T(1)=0; 
% Iteração ao longo da conduta desde a entrada até à saída 
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for i=2:ni % na direção z 
    T(nj,i)=T(nj,i-1); 
    T(nj-1,i)=T(nj,i-1); 
    % Produz o vetor D 
    for j=2:nj-1 
        vz=velocidade(j*dr,r_interior,nu,u,Re); 
        D_T(j)=T(j,i-1)*vz/dz; 
    end 
    D_T(nj) = Tparede(Tenvolvente,Tb(1,i-
1),dz,Fceras,h_interior,h_exterior,k_cera,k_oleo,k_conduta,k_epoxi,rd(1,i),r_interior,r_interi
or_aco,r_exterior); 
    % Resolve o sistema linear 
    T(:,i)=A_T\D_T; 
    T(1,i)=T(2,i); 
    Tb(i)=T(1,i); 
end 
%% Calcula a sub-função da difusividade térmica total 
    function alpha_t = alpha_tot(r) 
         
        if Re > 4000 
            Pr_T=0.85+0.015/Pr; 
            alpha_t=alpha+Difusividade(r,r_interior,dr,Re)*Pr/Pr_T*alpha; 
        else 
            alpha_t = alpha; 
        end 
    end 
end 

A.13. concentracao.m 
%% Determina a matriz de concentração 
% gamma = coeficiente de difusão; 
% kr = Precipitação a taxa constante (1/s); 
% mu = Viscosidade dinâmica do crude(Pa.s); 
% ni = nº de passos na direção axial; 
% nj = nº de passos na direção radial; 
% nu = Viscosidade cinemática do óleo (m2/s); 
% T = Temperatura na posição de interesse (ºC); 
% T_entrada = Temepratura à entrada (ºC); 
% Va = Volume molecular da cera (cm3/mol) 
function [C] = concentracao(ni,nj,R,nu,T_entrada,T,mu,Va,gamma,kr,dr,dz,u,Re) 
% Inicia a matriz para a determinação da concentração 
C = zeros(nj,ni); 
C(:,1) = solubilidade(T_entrada); 
C(nj,1)= solubilidade(T(nj,1)); 
% Inicializa os coeficientes da matriz e o vector D 
A_C=zeros(nj,nj-1); 
A_C(1,1)=1; 
A_C(1,2)=-1; 
A_C(nj,nj)=1; 
D_C=ones(nj,1); 
D_C(1)=0; 
D_C(nj)=solubilidade(T(nj,1)); 
% Interpolação entre o início da conduta e a saída 
for i=2:ni 
    for j=2:nj-1 
        % Cálculo da difusividade mássica para diferentes posições radiais 
        Dwo1=Dwo_tot(dr,(j-1),i); 
        Dwo2=Dwo_tot(dr, (j) ,i); 
        Dwo3=Dwo_tot(dr,(j+1),i); 
        vz=velocidade(j*dr,R(i),nu,u,Re); 
        % Determinação da nova matriz de coeficientes para cada passo axial 
        A_C(j,j-1)=-1/(2*j*dr^3)*(j*dr*Dwo2+(j-1)*dr*Dwo1); 
        A_C(j,j)=vz/dz+1/(2*j*dr^3)*(2*j*dr*Dwo2+(j+1)*dr*Dwo3+(j-1)*dr*Dwo1)+kr(j,i); 
        A_C(j,j+1)=-1/(2*j*dr^3)*((j+1)*dr*Dwo3+j*dr*Dwo2); 
        % Determina o novo vetor D para cada passo axial 
        D_C(j)=C(j,i-1)*vz/dz+kr(j,i)*solubilidade(T(j,i)); 
    end 
    D_C(nj) = solubilidade(T(nj,i)); 
    % Inversão da matriz 
    C(:,i)=A_C\D_C; 
    C(1,i)=C(2,i); 
end 
%% Sub-funções para o cálculo da difusividade mássica total 
    function Dwo_t = Dwo_tot(dr,j,i) 
        % Cálculo dos coeficientes de difusão da correlação de Hayduk Minhas 
        % T+273.15 é a temperatura (Kelvin),  
        % mu é a viscosidade dinâmica(cP), 
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        % Va é o volume molar (cm3/g) 
        Dwo=13.3*10^-12*(T(j,i)+273.15)^1.47*mu^gamma/Va^0.71; 
        if Re> 4000 % Para escoamentos turbulentos 
            Sc=nu/Dwo; % Número de Schmidt 
            Sc_T=0.85+0.015/Sc; 
            Dwo_t=Dwo+Difusividade(j*dr,R(i),dr,Re)*Sc/Sc_T*Dwo; 
        else 
            Dwo_t = Dwo; 
        end 
    end 
end 

A.14. Difusividade.m 
function Dif = Difusividade(r,R,dr,Re) 
C1=0.4; 
C2=26; 
f=0.305/Re^0.25; 
y2=y_p(r+dr); 
y1=y_p(r); 
dv=vz_p(y2)-vz_p(y1); 
dy=y2-y1; 
dvdy=dv/dy; 
% Cálculo da difusividade (eddy diffusivity) através da equação de Van Driests 
Dif=(C1.*y_p(r)).^2.*(1-exp(-y_p(r)/C2)).^2.*dvdy; 
% Cálculo da velocidade adimensional para regime turbulento, segundo von Karman 
    function vz_p = vz_p(y_p) 
        if (y_p<=5) 
            vz_p=y_p; 
        elseif (5<=y_p<=30) 
            vz_p=5*log(y_p)-3.05; 
        else 
            vz_p=2.5*log(y_p)+5.5; 
        end 
    end 
%% Cálculo da distância adimensional desde a interface da infraestrutura até ao ponto em 
estudo 
    function y_p=y_p(r) 
        y_p=(1-r/R)*Re/2*sqrt(f/8); 
    end 
end 

A.15. FcerasDepEspessura.m 
%% Determina a fração de ceras 
function [Fcera_new,depEspessura,rdnew,Sh,dFcerasdt,drddt,De,kM] = 
FcerasDepEspessura(asp,r_interior,rho_gel,dr,dt,rd,Fcera,Dwo,dC,dCfluido) 
if dC<0 
    De=Dwo./(1+((asp+Fcera.^2)./(1-Fcera))); % Constante de difusão efetiva (m2/s) 
    Sh=(((-2*pi().*rd).*(dC)./dr))./dCfluido; % Número de Sherwood (-) 
    kM=(Dwo.*Sh)./(2.*rd); % Coeficiente de transferência de massa convectiva interior (m/s) 
    drddt=-(1./(rho_gel.*Fcera)).*(kM.*dCfluido+De.*dC./dr); 
    rdnew=rd+drddt.*dt; % Raio efetivo novo (m) 
    depEspessura=r_interior-rdnew; 
    if rdnew<=0 
        disp('A conduta está obstruída.') 
        return 
    end 
    if abs(r_interior-rd)<1.1e-12 
        dFcerasdt=0; 
    else 
        dFcerasdt=(2*rd./(rho_gel.*(r_interior.^2-rd.^2))).*(-De.*(dC)./dr); 
    end 
    Fcera_new=Fcera+dFcerasdt.*dt; 
else 
    De=0; 
    Sh=0; 
    kM=0; 
    drddt=0; 
    rdnew=rd+drddt*dt; 
    depEspessura=r_interior-rdnew; 
    dFcerasdt=0; 
    Fcera_new=Fcera+dFcerasdt.*dt; 
end 
end 

A.16. solubilidade.m 
% Solubilidade é a quantidade máxima que uma substância pode dissorver-se 
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% num líquido 
function [solubilidade] = solubilidade(T) 
solubilidade= (0.00018606060606*T^3 - 0.021575757576*T^2 + 0.83159090909*T + 
0.14727272727)/100; 
end 

A.17. TIAC_solubilidade.m 
function [TIAC_sol] = TIAC_solubilidade(nj,ni,C,Tc) 
TIAC_sol = zeros(nj,ni); 
depositado = 0; 
solubilidade_Tc= (0.00018606060606*Tc^3 - 0.021575757576*Tc^2 + 0.83159090909*Tc + 
0.14727272727)/100; 
for i=1:ni 
    for j=1:nj 
        if depositado 
            TIAC_sol(j,i)=max(0,solubilidade_Tc-C(j,i)); 
        else 
            TIAC_sol(j,i) = min(C(j,i),solubilidade_Tc); 
        end 
    end 
end 

A.18. Tparede 
%% Determina a temperatura em cada interface 
function Tdeposito = 
Tparede(Tenvolvente,Tfluido,dz,Fceras,h_interior,h_exterior,k_cera,k_oleo,k_conduta,k_epoxi,rd
,r_interior,r_interior_aco,r_exterior) 
V_cera = Fceras; 
V_oleo = 1-Fceras; 
%% Determina a condutividade térmica do depósito através do método “Effective Medium Theory” 
(EMT) 
a = -2*(V_cera+V_oleo); 
b = 2*(V_cera*k_cera+V_oleo*k_oleo)-V_oleo*k_cera-V_cera*k_oleo; 
c = k_cera*k_oleo*(V_cera+V_oleo); 
kdep1 = -b/(2*a)+sqrt(b^2-4*a*c)/(2*a); 
kdep2 = -b/(2*a)-sqrt(b^2-4*a*c)/(2*a); 
if kdep1>=0 
k_deposito = kdep1; 
else 
k_deposito = kdep2; 
end 
%% Determinação da área perimetral 
Ad = 2*pi().*rd*dz; % Área perimetral associada ao raio útil (m) 
A_interior = 2*pi()*r_interior*dz; 
A_interior_aco = 2*pi()*r_interior_aco*dz; 
A_exterior = 2*pi()*r_exterior*dz; 
Alm_deposito = (A_interior-Ad)./log(A_interior./Ad); 
Alm_epoxi = (A_interior_aco-A_interior)/log(A_interior_aco/A_interior); 
Alm_conduta = (A_exterior-A_interior)./log(A_exterior./A_interior); 
%% Determinação das Resistências por convecção e condução 
R_interior = 1/(h_interior*Ad); 
R_deposito = (r_interior-rd)/(k_deposito.*Alm_deposito); 
R_conduta = (r_exterior-r_interior_aco)/(k_conduta*Alm_conduta)+(r_interior_aco-
r_interior)/(k_epoxi*Alm_epoxi); 
R_exterior = 1/(h_exterior*A_exterior); 
R_tot = R_interior+R_deposito+R_conduta+R_exterior; 
%% Fluxo de calor 
q = (Tenvolvente-Tfluido)./R_tot; 
%% Temperatura 
Tdeposito = Tfluido+(q.*R_interior); 
Tparede_interior = Tdeposito+(q*R_deposito); 
Tparede_exterior = Tparede_interior+(q*R_conduta); 
Texterior_verificacao = Tparede_exterior+(q*R_exterior); 
end 

A.19. velocidade.m 
function [velocidade] = velocidade(r,R,nu,u,Re) 
% Regime Laminar, Re < 2300 
if Re<2300 
    velocidade = 2*u*(1-(r/R)^2); 
    return; 
    % Zona de transição 2300 < Re < 4000 
elseif Re > 2300 && Re < 4000 
    velocidade = 2*u*(1-(r/R)^2); 
    return; 
    % Regime Turbulento Re > 4000 
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else 
    y=R-r; 
    f=0.305/Re^0.25; 
    y_p =(1-r/R)*Re/2*sqrt(f/8); 
    if (y_p<=5) 
        vz_p=y_p; 
    elseif (5<=y_p<=30) 
        vz_p=5*log(y_p)-3.05; 
    else 
        vz_p=2.5*log(y_p)+5.5; 
    end 
    velocidade=vz_p*nu/y*(1-r/R)*Re/2*sqrt(f/8); 
end 
end 

A.20. kr_estimado.m 
function [kr] = kr_estimado(ni,nj,T,gamma,Tc,kr_c,E,Re) 
kr = zeros(size(T)); 
for j=1:nj 
    for i=1:ni 
        if Re < 2300 || T(j,i)>Tc 
            kr(j,i) = 0; 
        else 
            kr(j,i) = kr_c*(T(j,i)/Tc)^1.47*exp(((gamma*E)/8.314)*((1/T(j,i))-(1/Tc))); 
        end 
    end 
end 

A.21. h_exterior.m 
%% Cálculo da resistência à passagem de calor por convecção exterior, h_exterior 
rho_agua=1018.51; % densidade da água(kg/m3)Valor obtido através do HYSYS para T=10ºC 
u_agua=0.1; % velocidade da água (m/s)Valor obtido através do HYSYS para T=10ºC 
mu_agua=1.3*10^-3; % viscosidade da água (Pa.s)Valor obtido através do HYSYS para T=10ºC 
Cp_agua=4.318*10^3; % (J/(kg.K))Valor obtido através do HYSYS para T=10ºC 
k_agua=0.587; %(W/((m.K))Valor obtido através do HYSYS para T=10ºC 
Re_agua = (rho_agua*u_agua*2*r_exterior)/mu_agua;% Re = número de Reynolds 
Pr_agua = (Cp_agua*mu_agua)/k_agua;% Pr = número de Prandtl 
if Re_agua>0.4||Re_agua<=4 
    Coef=0.989; 
    m_exp=0.330; 
elseif Re_agua>4||Re_agua<=40 
    Coef=0.911; 
    m_exp=0.385; 
elseif Re_agua>40||Re_agua<=4000 
    Coef=0.683; 
    m_exp=0.466; 
elseif Re_agua>4000||Re_agua<=40000 
    Coef=0.193; 
    m_exp=0.618; 
elseif Re_agua>40000||Re_agua<=400000 
    Coef=0.027; 
    m_exp=0.805; 
end 
Nu_agua = Coef*Re_agua^m_exp*Pr_agua^0.3; 
h_exterior = (Nu_agua*k_agua)/(2*r_exterior); 

A.22. gráfico.m 
time=0:1:(t_final/3600) 
y=[0; depEspessura(:,6)].*1000 
plot(time, y) 
xlabel('Tempo (h)') 
ylabel('Espessura do depósito (mm)'), 
title('Deposição em função do tempo'), 
grid on 
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 Funções de ajustamento 3D 

B.1. Equações utilizadas 

Eqn 409 

x' x scaled -1 to +1 
y' y scaled -1 to +1 
Tn(x') = cos(nacos(x')) 
z=a+bT1(x')+cT1(y')+dT2(x')+eT1(x')T1(y')+fT2(y')+gT3(x')+hT2(x')T1(y')+iT1(x')T2(y')+jT3(y')+kT4(x')
+lT3(x')T1(y')+mT2(x')T2(y')+nT1(x')T3(y')+oT4(y')+pT5(x')+qT4(x')T1(y')+rT3(x')T2(y')+sT2(x')T3(y')+
tT1(x')T4(y')+uT5(y')+vT6(x')+aaT5(x')T1(y')+abT4(x')T2(y')+acT3(x')T3(y')+adT2(x')T4(y')+aeT1(x')+
T5(y')+afT6(y')+agT7(x')+ahT6(x')T1(y')+aiT5(x')T2(y')+ajT4(x')T3(y')+akT3(x')T4(y')+alT2(x')T5(y')+a
mT1(x')T6(y')+anT7(y')+aoT8(x')+apT7(x')T1(y')+aqT6(x')T2(y')+arT5(x')T3(y')+asT4(x')T4(y')+atT3(x'
)T5(y')+auT2(x')T6(y')+avT1(x')T7(y')+baT8(y')+bbT9(x')+bcT8(x')T1(y')+bdT7(x')T2(y')+beT6(x')T3(y'
)+bfT5(x')T4(y')+bgT4(x')T5(y')+bhT3(x')T6(y')+biT2(x')T7(y')+bjT1(x')T8(y')+bkT9(y')+blT10(x')+bmT9
(x')T1(y')+bnT8(x')T2(y')+boT7(x')T3(y')+bpT6(x')T4(y')+bqT5(x')T5(y')+brT4(x')T6(y')+bsT3(x')T7(y')+
btT2(x')T8(y')+buT1(x')T9(y')+bvT10(y') 

Eqn 429 

x' ln(x) scaled -1 to +1 
y' y scaled -1 to +1 
Tn(x')=cos(nacos(x')) 
z=a+bT1(x')+cT1(y')+dT2(x')+eT1(x')T1(y')+fT2(y')+gT3(x')+hT2(x')T1(y')+iT1(x')T2(y')+jT3(y')+kT4(x')
+lT3(x')T1(y')+mT2(x')T2(y')+nT1(x')T3(y')+oT4(y')+pT5(x')+qT4(x')T1(y')+rT3(x')T2(y')+sT2(x')T3(y')+
tT1(x')T4(y')+uT5(y')+vT6(x')+aaT5(x')T1(y')+abT4(x')T2(y')+acT3(x')T3(y')+adT2(x')T4(y')+aeT1(x')+
T5(y')+afT6(y')+agT7(x')+ahT6(x')T1(y')+aiT5(x')T2(y')+ajT4(x')T3(y')+akT3(x')T4(y')+alT2(x')T5(y')+a
mT1(x')T6(y')+anT7(y')+aoT8(x')+apT7(x')T1(y')+aqT6(x')T2(y')+arT5(x')T3(y')+asT4(x')T4(y')+atT3(x'
)T5(y')+auT2(x')T6(y')+avT1(x')T7(y')+baT8(y')+bbT9(x')+bcT8(x')T1(y')+bdT7(x')T2(y')+beT6(x')T3(y'
)+bfT5(x')T4(y')+bgT4(x')T5(y')+bhT3(x')T6(y')+biT2(x')T7(y')+bjT1(x')T8(y')+bkT9(y')+blT10(x')+bmT9
(x')T1(y')+bnT8(x')T2(y')+boT7(x')T3(y')+bpT6(x')T4(y')+bqT5(x')T5(y')+brT4(x')T6(y')+bsT3(x')T7(y')+
btT2(x')T8(y')+buT1(x')T9(y')+bvT10(y') 

Eqn 505 

x" x scaled 0 to p 
y" y scaled 0 to p 
z=a+bcos(x")+csin(x")+dcos(y")+esin(y")+fcos(2x")+gsin(2x")+hcos(2y")+isin(2y")+jcos(3x")+ksin(3x")
+lcos(3y")+msin(3y")+ncos(4x")+osin(4x")+pcos(4y")+qsin(4y")+rcos(5x")+ssin(5x")+tcos(5y")+usin(5
y") 

Eqn 538 

x" x scaled 0 to p 
y" y scaled 0 to p 
z=a+bcos(x")+ccos(y")+dcos(2x")+ecos(x")cos(y")+fcos(2y")+gcos(3x")+hcos(2x")cos(y")+icos(x")cos
(2y")+jcos(3y")+kcos(4x")+lcos(3x")cos(y")+mcos(2x")cos(2y")+ncos(x")cos(3y")+ocos(4y")+pcos(5x")
+qcos(4x")cos(y")+rcos(3x")cos(2y")+scos(2x")cos(3y")+tcos(x")cos(4y")+ucos(5y")+vcos(6x")+aacos
(5x")cos(y")+abcos(4x")cos(2y")+accos(3x")cos(3y")+adcos(2x")cos(4y")+aecos(x")+cos(5y")+afcos(6
y")+agcos(7x")+ahcos(6x")cos(y")+aicos(5x")cos(2y")+ajcos(4x")cos(3y")+akcos(3x")cos(4y")+alcos(
2x")cos(5y")+amcos(x")cos(6y")+ancos(7y")+aocos(8x")+apcos(7x")cos(y")+aqcos(6x")cos(2y")+arco
s(5x")cos(3y")+ascos(4x")cos(4y")+atcos(3x")cos(5y")+aucos(2x")cos(6y")+avcos(x")cos(7y")+bacos(
8y")+bbcos(9x")+bccos(8x")cos(y")+bdcos(7x")cos(2y")+becos(6x")cos(3y")+bfcos(5x")cos(4y")+bgco
s(4x")cos(5y")+bhcos(3x")cos(6y")+bicos(2x")cos(7y")+bjcos(x")cos(8y")+bkcos(9y") 

Eqn 539 

x" x scaled 0 to p 
y" y scaled 0 to p 
z=a+bcos(x")+ccos(y")+dcos(2x")+ecos(x")cos(y")+fcos(2y")+gcos(3x")+hcos(2x")cos(y")+icos(x")cos
(2y")+jcos(3y")+kcos(4x")+lcos(3x")cos(y")+mcos(2x")cos(2y")+ncos(x")cos(3y")+ocos(4y")+pcos(5x")
+qcos(4x")cos(y")+rcos(3x")cos(2y")+scos(2x")cos(3y")+tcos(x")cos(4y")+ucos(5y")+vcos(6x")+aacos
(5x")cos(y")+abcos(4x")cos(2y")+accos(3x")cos(3y")+adcos(2x")cos(4y")+aecos(x")+cos(5y")+afcos(6
y")+agcos(7x")+ahcos(6x")cos(y")+aicos(5x")cos(2y")+ajcos(4x")cos(3y")+akcos(3x")cos(4y")+alcos(
2x")cos(5y")+amcos(x")cos(6y")+ancos(7y")+aocos(8x")+apcos(7x")cos(y")+aqcos(6x")cos(2y")+arco
s(5x")cos(3y")+ascos(4x")cos(4y")+atcos(3x")cos(5y")+aucos(2x")cos(6y")+avcos(x")cos(7y")+bacos(
8y")+bbcos(9x")+bccos(8x")cos(y")+bdcos(7x")cos(2y")+becos(6x")cos(3y")+bfcos(5x")cos(4y")+bgco
s(4x")cos(5y")+bhcos(3x")cos(6y")+bicos(2x")cos(7y")+bjcos(x")cos(8y")+bkcos(9y")+blcos(10x")+bm
cos(9x")cos(y")+bncos(8x")cos(2y")+bocos(7x")cos(3y")+bpcos(6x")cos(4y")+bqcos(5x")cos(5y")+brc
os(4x")cos(6y")+bscos(3x")cos(7y")+btcos(2x")cos(8y")+bucos(x")cos(9y")+bvcos(10y") 

B.2. Crude A 

Propriedades do fluido Equação r^2 DF Adj r^2 Fit Std Err F-value 
Massa volúmica (kg/m3) Eqn 429  1.00E+00 1.00E+00 2.41E-04 4.09E+09 
Viscosidade dinâmica (cP) Eqn 429  1.00E+00 1.00E+00 3.22E-04 8.11E+11 
Capacidade térmica mássica (kJ/(kg.ºC)) Eqn 539 1.00E+00 1.00E+00 2.72E-05 1.17E+07 
Condutividade térmica (W/(m.K)) Eqn 538 1.00E+00 1.00E+00 1.31E-19 6.00E+32 
Tensão superficial (dyn/cm) Eqn 505  1.00E+00 1.00E+00 2.22E-13 1.78E+26 
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Parâm
etros  

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Viscosidade 
dinâmica (cP) 

Capacidade térmica 
mássica (kJ/(kg.ºC)) 

Condutividade 
térmica (W/(m.K)) 

Tensão 
superficial 
(dyn/cm) 

a 8.812E+02 2.621E+02 1.902E+00 1.230E-01 2.669E+01 
b -1.703E+01 -3.460E+02 -8.805E-02 2.774E-03 2.124E+00 
c 2.563E+00 1.226E+00 1.262E-03 -5.866E-21 -3.372E-02 
d -3.780E+00 1.183E+02 -2.668E-04 3.961E-20 -1.304E-14 
e -9.321E-02 -1.657E+00 -1.897E-04 -3.354E-21 6.105E-10 
f -1.382E-02 -8.539E-03 3.155E-05 -4.039E-22 -1.249E-02 
g -5.384E-01 -1.781E+01 -1.045E-02 3.213E-04 -7.081E-01 
h 2.224E-02 5.982E-01 6.981E-06 -1.415E-21 4.195E-10 
i -1.871E-03 1.125E-02 -1.780E-06 -4.626E-21 1.849E-14 
j 1.103E-04 -3.462E-04 1.457E-04 1.216E-21 -2.294E-01 
k -3.434E-02 -1.666E+00 -7.762E-05 -3.236E-05 5.435E-03 
l 9.031E-03 -9.996E-02 -2.329E-05 1.793E-21 1.504E-14 

m 1.311E-03 -4.189E-03 -2.776E-07 -4.592E-21 -2.149E-10 
n -4.475E-05 8.988E-04 -2.907E-05 -7.754E-22 1.787E-03 
o -2.534E-04 8.268E-05 7.807E-06 -9.419E-22 5.515E-02 
p -5.980E-02 1.378E+00 -4.307E-03 1.400E-04 -7.482E-11 
q -1.134E-03 -8.223E-03 -1.132E-06 1.577E-22 -7.642E-15 
r -2.329E-04 5.285E-04 -9.532E-07 -5.825E-22 7.075E-03 
s 1.087E-04 -5.527E-04 -3.028E-06 1.148E-21 -3.293E-04 
t 6.225E-05 -1.268E-04 -4.900E-06 -7.371E-21 -2.014E-15 
u -3.572E-06 1.698E-05 5.860E-05 9.457E-22 1.366E-11 
v 5.689E-02 -4.758E-01 -3.778E-05 1.710E-20 - 

aa 6.716E-03 1.099E-02 -6.765E-06 -2.896E-22 - 
ab -9.377E-04 5.619E-04 -3.850E-07 2.054E-22 - 
ac -7.113E-05 2.375E-04 -7.390E-07 1.081E-22 - 
ad -1.162E-04 1.432E-04 -2.158E-06 3.039E-21 - 
ae 1.538E-05 -3.487E-05 6.048E-06 5.836E-22 - 
af 2.276E-04 8.515E-05 3.050E-06 -4.088E-21 - 
ag -4.468E-02 2.665E-01 -2.705E-03 7.884E-05 - 
ah -6.490E-03 -6.443E-03 1.024E-05 2.481E-21 - 
ai 1.624E-03 -7.018E-04 3.302E-06 2.858E-21 - 
aj -1.793E-05 2.798E-04 8.231E-06 -1.324E-21 - 
ak -2.304E-05 4.484E-05 -3.090E-06 -2.632E-21 - 
al -1.005E-04 3.326E-05 -2.235E-06 -8.651E-22 - 

am -1.667E-05 2.844E-05 2.539E-06 -2.538E-21 - 
an 3.408E-05 -1.285E-04 4.655E-05 7.880E-22 - 
ao 2.570E-02 -1.505E-01 -2.583E-05 1.236E-05 - 
ap 4.906E-03 3.993E-03 -8.204E-06 2.045E-21 - 
aq -1.514E-03 4.840E-04 1.552E-06 4.208E-21 - 
ar 2.933E-05 -4.665E-04 2.633E-07 1.106E-22 - 
as 7.790E-05 -1.481E-05 6.207E-06 2.321E-21 - 
at 6.649E-05 1.356E-06 -4.459E-06 -1.452E-21 - 
au -2.295E-05 -8.839E-05 -3.603E-06 -2.845E-21 - 
av -1.850E-04 -4.886E-05 -8.893E-06 6.665E-22 - 
ba 3.686E-04 3.794E-05 4.131E-06 -1.424E-20 - 
bb -1.025E-02 5.497E-02 -2.207E-03 8.537E-05 - 
bc -2.531E-03 -2.004E-03 4.564E-06 -2.132E-21 - 
bd 1.043E-03 -3.813E-04 1.506E-06 9.439E-22 - 
be -4.855E-05 4.813E-04 -1.613E-07 -4.046E-22 - 
bf -2.815E-05 7.200E-06 8.549E-06 4.107E-22 - 
bg -4.845E-07 5.604E-05 7.663E-06 -1.364E-22 - 
bh 9.635E-06 -1.845E-06 5.248E-06 -2.782E-21 - 
bi -3.220E-05 -1.057E-04 -2.189E-06 9.983E-22 - 
bj 1.246E-04 2.475E-04 -1.190E-05 -1.147E-20 - 
bk 5.996E-05 -1.140E-04 3.482E-05 1.711E-21 - 
bl 2.311E-03 -9.871E-03 -1.591E-05 - - 

bm 7.246E-04 5.159E-04 -9.140E-06 - - 
bn -4.586E-04 1.150E-04 -1.365E-06 - - 
bo 1.219E-04 -1.955E-04 -3.368E-06 - - 
bp 6.488E-05 -4.063E-05 2.435E-06 - - 
bq -7.991E-05 8.896E-05 -2.963E-06 - - 
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Parâm
etros  

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Viscosidade 
dinâmica (cP) 

Capacidade térmica 
mássica (kJ/(kg.ºC)) 

Condutividade 
térmica (W/(m.K)) 

Tensão 
superficial 
(dyn/cm) 

br -3.448E-05 -1.023E-04 3.526E-06 - - 
bs 1.555E-05 -5.030E-05 4.975E-06 - - 
bt 1.724E-05 -6.798E-05 2.198E-06 - - 
bu -4.030E-05 -2.805E-04 3.541E-06 - - 
bv 3.219E-04 1.268E-04 -4.544E-07 - - 

 

B.3. Crude B 

Propriedades do fluido Equação r^2 DF Adj r^2 Fit Std Err F-value 
Massa volúmica (kg/m3) Eqn 429  1.00E+00 1.00E+00 2.73E-04 3.33E+09 
Viscosidade dinâmica (cP) Eqn 409  1.00E+00 1.00E+00 3.76E-04 6.27E+10 
Capacidade térmica mássica (kJ/(kg.ºC)) Eqn 539 1.00E+00 1.00E+00 3.16E-04 8.87E+04 
Condutividade térmica (W/(m.K)) Eqn 539 1.00E+00 1.00E+00 6.71E-20 2.17E+33 
Tensão superficial (dyn/cm) Eqn 1408 1.00E+00 1.00E+00 8.77E-18 7.22E+34 

 

Parâm
etros  

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Viscosidade 
dinâmica (cP) 

Capacidade térmica 
mássica (kJ/(kg.ºC)) 

Condutividade 
térmica (W/(m.K)) 

Tensão 
superficial 
(dyn/cm) 

a 8.597E+02 8.250E+01 1.948E+00 1.209E-01 -1.677E-01 
b -1.745E+01 -9.795E+01 -8.909E-02 2.965E-03 3.238E-01 
c 2.427E+00 3.788E-01 1.748E-03 -4.626E-21 -2.767E-19 
d -3.879E+00 4.271E+01 -2.255E-04 -3.820E-05 -5.727E-01 
e 1.604E-02 -4.650E-01 -2.610E-04 2.823E-21 3.486E-20 
f -1.382E-02 -8.224E-04 6.886E-05 1.396E-20 -8.566E-01 
g -5.584E-01 -1.562E+01 -1.062E-02 2.639E-04 7.067E-19 
h 1.928E-02 2.139E-01 -2.844E-05 -3.971E-21 -1.924E-02 
i -6.717E-05 1.753E-03 -1.766E-06 -2.774E-21 -6.301E-20 
j -9.986E-05 -2.539E-04 2.339E-04 6.851E-22 -2.644E-01 
k -3.969E-02 5.059E+00 -3.480E-05 6.180E-05 -1.454E-19 
l 1.347E-02 -8.183E-02 -6.017E-05 -7.933E-22 1.521E-02 

m -4.716E-04 -6.817E-04 -2.176E-05 4.090E-21 1.041E-20 
n 1.596E-05 -6.900E-05 4.134E-05 -2.960E-22 8.302E-01 
o 5.731E-05 3.574E-04 4.321E-05 1.199E-20 1.607E-19 
p -5.581E-02 -1.496E+00 -4.385E-03 3.000E-04 1.516E-01 
q 8.326E-03 2.766E-02 3.896E-05 5.192E-21 -3.115E-21 
r -1.229E-04 3.756E-04 2.209E-05 1.314E-21 -5.035E-02 
s -8.575E-05 -2.591E-04 -3.126E-07 7.998E-22 2.694E-20 
t -7.520E-05 9.018E-05 1.870E-05 3.415E-21 -2.884E-01 
u 4.289E-05 -3.067E-04 9.272E-05 4.033E-22 -9.033E-21 
v 5.209E-02 4.116E-01 -3.755E-05 -2.618E-04 -2.541E-01 

aa -9.456E-03 -8.497E-03 4.171E-05 -1.599E-21 -4.270E-19 
ab 4.430E-05 -1.351E-04 -8.392E-06 1.022E-21 -1.083E-03 
ac -3.932E-07 -5.069E-05 -2.266E-05 4.315E-22 5.568E-20 
ad 8.236E-05 -7.648E-05 4.913E-06 -1.889E-22 5.765E-02 
ae -3.189E-05 2.991E-04 4.975E-05 2.105E-22 1.688E-19 
af -1.570E-04 4.987E-05 -3.039E-05 -2.785E-22 1.267E-01 
ag -4.113E-02 -1.049E-01 -2.743E-03 -5.529E-06 -1.316E-20 
ah 1.023E-02 2.258E-03 -1.021E-05 9.919E-22 -3.217E-04 
ai -1.010E-04 -4.702E-05 4.613E-05 -2.512E-22 -7.818E-19 
aj 9.403E-05 1.138E-05 3.145E-05 -1.373E-21 -2.948E-02 
ak -5.648E-05 -5.659E-05 1.036E-05 -1.285E-21 5.520E-20 
al -3.372E-05 -4.763E-05 5.389E-05 -2.409E-22 -7.640E-04 

am 8.950E-05 -1.765E-04 -6.186E-05 3.925E-21 1.992E-19 
an 1.911E-04 -1.244E-04 3.791E-05 3.085E-22 - 
ao 2.378E-02 2.711E-02 -2.409E-05 -1.618E-04 - 
ap -7.437E-03 -7.258E-04 -3.139E-05 -5.937E-22 - 
aq 1.367E-04 -3.031E-05 -4.515E-05 -9.201E-22 - 
ar -6.250E-05 -2.795E-05 -1.702E-05 1.084E-21 - 
as 9.008E-06 1.617E-05 -5.644E-05 1.102E-21 - 
at -6.470E-06 -5.158E-05 -1.877E-05 9.203E-22 - 
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Parâm
etros  

Massa 
volúmica 
(kg/m3) 

Viscosidade 
dinâmica (cP) 

Capacidade térmica 
mássica (kJ/(kg.ºC)) 

Condutividade 
térmica (W/(m.K)) 

Tensão 
superficial 
(dyn/cm) 

au -1.530E-04 1.657E-04 -6.049E-05 2.590E-21 - 
av -1.091E-05 6.519E-05 -8.761E-05 -3.023E-22 - 
ba -1.829E-04 -1.425E-04 5.095E-05 -4.201E-21 - 
bb -9.577E-03 -5.718E-03 -2.179E-03 -2.312E-05 - 
bc 3.726E-03 8.583E-05 1.752E-05 2.481E-21 - 
bd -2.062E-04 1.225E-05 -1.425E-05 -1.599E-21 - 
be 8.549E-05 5.327E-07 1.676E-06 1.098E-22 - 
bf -7.062E-06 -1.425E-05 -7.702E-06 2.517E-21 - 
bg -4.403E-05 3.420E-05 2.621E-05 -1.418E-21 - 
bh -5.636E-05 -7.826E-05 -2.176E-05 -3.824E-21 - 
bi 6.815E-05 -2.730E-05 -4.336E-05 6.649E-22 - 
bj 1.720E-04 -8.307E-05 1.522E-04 -6.152E-22 - 
bk 1.970E-04 1.625E-05 1.067E-04 8.590E-22 - 
bl 2.186E-03 2.804E-03 -5.455E-05 5.000E-05 - 

bm -1.136E-03 -1.214E-04 2.182E-05 -9.059E-22 - 
bn 1.593E-04 -1.755E-04 2.683E-05 -4.393E-21 - 
bo -7.893E-05 9.993E-05 8.827E-06 1.966E-22 - 
bp -7.642E-05 -5.739E-05 1.445E-05 -4.710E-22 - 
bq 2.833E-06 4.899E-06 2.715E-05 -5.386E-23 - 
br 8.726E-05 5.448E-05 -1.420E-05 2.167E-21 - 
bs 1.050E-06 1.875E-04 2.123E-05 4.367E-22 - 
bt -1.426E-04 -1.656E-05 1.013E-04 4.605E-21 - 
bu -6.073E-05 1.529E-05 5.817E-05 -8.351E-22 - 
bv -1.311E-04 -1.182E-04 4.091E-05 -1.273E-20 - 
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 Modelação em MATLAB - Determinação da perda de carga contínua em 
poços verticais segundo o modelo de Hagedorn e Brown 

C.1. Modelo Geral 
Input; 
P1=P_Topo; 
T1=T_Topo; 
h=0; 
delta_h=0; 
%% Apresenta as 2 primeiras linhas da tabela (Profundidade, temperatura, Pressão, LH, Modelo) 
% \n nova linha, % \t tab horizontal, % %.2f Apresenta 2 casas decimais 
fprintf('\n\nProfundidade(ft)\tTemperatura T (ºF)\tPressão P(psig)\tLH\t\tModelo\n') 
fprintf('%.2f\t\t%.2f\t\t%.2f\n',h,T1,P1) 
for Simulacao=1:10 
    k=1; % k é a posição da profundidade (varia de 1 a kmax) 
    P1=P_Topo; 
    T1=T_Topo; 
    % Na 1ª simulação faz uma regressão linear entre a temperatura de base e a temperatura de 
topo. Só aplica o modelo de temperaturas nas simulações seguintes. 
    if Simulacao~=1 
        calculaT; %Calcula o perfil de temperaturas 
    end 
    while h<h_poco 
        k=k+1; 
        % Admite valores de P2 e T2, incrementando 0.5% ao valor anterior de P1 e T1 
        P2=1.005*P1; % psia 
        T2=1.005*T1; % ºF 
        % Determina a perda de carga 
        ExecutaHB=1; 
        while ExecutaHB==1 
            HB; % Corre o modelo de Hagedorn and Brown 
            h=h+delta_h; % delta_h é a perda de carga estimada através do modelo HB 
            DeterminaT; % Determina a temperatura à profundidade h, T_h 
        end 
        fprintf('%.2f\t\t%.2f\t\t%.2f\t\t\t%.2f\t\t%s\n',h,T2,P2,HL,type) 
        matriz_T1(k,Simulacao)=T1; 
        matriz_h(k,Simulacao)=h; 
        matriz_T2(k,Simulacao)=T2; 
        matriz_P2(k,Simulacao)=P2; 
        matriz_HL(k,Simulacao)=HL; 
        matriz_Q(k,Simulacao)=v_m2*A; 
        matriz_delta_h(k,Simulacao)=delta_h; 
        matriz_delta_P(k,Simulacao)=P2-P1; 
        matriz_v(k,Simulacao)=v_m2; 
        matriz_delta_v_m_sq(k,Simulacao)=delta_v_m_sq; 
        P1=P2; 
        T1=T2; 
    end 
    fprintf('\n\n\n') 
    ks(Simulacao)=k; 
    if Simulacao==1 
        kmax=k; 
    else 
        if kmax<ks(Simulacao) 
            matriz_h(kmax:ks(Simulacao),1)=matriz_h(kmax,1); 
            matriz_T2(kmax:ks(Simulacao),1)= matriz_T2(kmax,1); 
            matriz_P2(kmax:ks(Simulacao),1)= matriz_P2(kmax,1); 
            matriz_HL(kmax:ks(Simulacao),1)= matriz_HL(kmax,1); 
            matriz_Q(kmax:ks(Simulacao),1)= matriz_Q(kmax,1); 
            matriz_v(kmax:ks(Simulacao),1)= matriz_v(kmax,1); 
        else 
            matriz_h(k:kmax,Simulacao)=h; 
            matriz_T2(k:kmax,Simulacao)=T_Base; 
            matriz_P2(k:kmax,Simulacao)=P2; 
            matriz_HL(k:kmax,Simulacao)=HL; 
            matriz_Q(k:kmax,Simulacao)=v_m2*A; 
            matriz_v(k:kmax,Simulacao)=v_m2; 
        end 
    end 
    matriz_h(1,Simulacao)=0; 
    matriz_T2(1,Simulacao)=matriz_T2(2,Simulacao); 
    matriz_P2(1,Simulacao)=matriz_P2(2,Simulacao); 
    matriz_HL(1,Simulacao)=matriz_HL(2,Simulacao); 
    matriz_Q(1,Simulacao)=matriz_Q(2,Simulacao); 
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    h=0; 
    if Simulacao~=1 
        if max(abs(matriz_T2(k,Simulacao)-matriz_T2(k,Simulacao-1)))<0.01 
            break 
        end 
    end 
end 
fprintf('\n\n') 
T_hi(1:kmax,Simulacao)=T_hi(1:kmax,Simulacao-1); 
plotHB; 

C.2. HB.m 
% Método Hagedorn e Brown (HB) - Este modelo determina a perda de carga num escoamento multifásico 
P=(P1+P2)/2; %psia 
T=(T1+T2)/2; %ºF 
[SGo,SGg,SGw,Rs,Bo,Bg,miu_o,miu_g,miu_w,sigma_o,sigma_w,Z]=Propriedades_fluido(T,P); 
%% m_t = Massa total de líquido produzido (óleo, água e gás) associada a cada barril, em 
condições STD (lbm/bbl) 
% Equação A-13 do artigo de Hagedorn e Brown (1965), % WOR = rácio água-óleo, bbl/bbl, % GLR = 
rácio gás-líquido, scf/bbl, % SGo = gravidade específica do óleo, -, % SGg = gravidade específica 
do gás, -, % SGw = gravidade específica da água, - 
m_t=(1/(1+WOR))*SGo*(5.61*62.4)+(0.0764*GLR*SGg)+(WOR/(1+WOR))*SGw*(5.61*62.4); 
%% q_m = Caudal mássico (lbm/day) 
% q_l = caudal (bbl/day) 
q_m=m_t*q_l; 
%% roh_l = Massa volúmica da fase líquida, em condições de reservatório (lbm/ft3) 
%Equação (6-123) página 517 do Livro Petroleum and Natural Handbooks Volume2 Parte 2 de William 
Lyons 
% Massa volúmica da água =62.4 lb/ft3 
% Massa volúmica do ar=0.0764 lb/ft3 a 60ºF e 14.7 psia (Well Logging Handbook) 
roh_l=(SGo*62.4+Rs*SGg*0.0764/5.615)/Bo*(1/(1+WOR))+SGw*62.4*WOR/(1+WOR); 
%% roh_g = Massa volúmica da fase gasosa, em condições de reservatório (lb/ft3) 
% Massa volúmica do ar=0.07645 lbm/ft3 
roh_g=0.0764*SGg/Bg; 
%% miu_l = Viscosidade da mistura de líquido (cP) 
% Equação (6-126) página 518 do Livro Petroleum and Natural Handbooks Volume2 Parte 2 de William 
Lyons 
miu_l=miu_o*(1/(1+WOR))+miu_w*(WOR/(1+WOR)); 
%% sigma_l = Tensão superficial da mistura de líquido (dynes/cm) 
% Equação (6-127) página 518 do Livro Petroleum and Natural Handbooks Volume2 Parte 2 de William 
Lyons 
sigma_l=sigma_o*(1/(1+WOR))+sigma_w*(WOR/(1+WOR)); 
%% N_l = Número da viscosidade do líquido 
% Equação 14d) do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
N_l=0.15726*miu_l*(1/(roh_l*sigma_l^3))^0.25; 
%% CN_l coeficiente do número de viscosidade 
% Figura 12 do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
% Calculado a partir do gráfico ou através da equação 7-103 do Livro: Petroleum Production 
Systems (2012) 
CN_l=(0.0019+0.0322*N_l-0.6642*N_l^2+4.9951*N_l^3)/(1-
10.0147*N_l+33.8696*N_l^2+277.2817*N_l^3); 
%% v_sl = Velocidade superficial do líquido (ft/s) 
% Equação (6-128) página 518 do Livro: Petroleum and Natural Handbooks Volume2 Parte 2 de William 
Lyons 
v_sl=5.61*q_l/(86400*A)*(Bo*(1/(1+WOR))+Bw*(WOR/(1+WOR))); 
%% N_LV = Número da velocidade do líquido 
% Equação 14a) do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
N_LV=1.938*v_sl*(roh_l/sigma_l)^0.25; 
%% v_sg = Velocidade superficial do gás(ft/s) 
% Equação (6-129) página 518 do Livro Petroleum and Natural Handbooks Volume2 Parte 2 de William 
Lyons 
v_sg=q_l*(GLR-Rs*(1/(1+WOR)))/(86400*A)*(14.7/(P))*((T+460)/520)*Z; 
%% N_GV = Número da velocidade do gás 
% Equação 14b) do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
N_GV=1.938*v_sg*(roh_l/sigma_l)^0.25;   
%% Verificação do regime de escoamento 
L_B=1.071-0.2218*(v_sl+v_sg)^2/D; 
if L_B<0.13 
    L_B=0.13; 
end 
% Calcular BB 
BB=v_sg/(v_sl+v_sg); 
% Verifica a diferença BB-L_B 
dif=BB-L_B; 
if dif<0 
    type='Orkiszewski'; 
else 
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    type='Hagedorn e Brown'; 
end 
%% N_D - Número do diâmetro do tubo, Equação 14c) do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
N_D=120.872*D*(roh_l/sigma_l)^0.5; 
%% HL_correl - Fator de correção do Liquid Holdup 
% Valor das abcissas da Figura 13 do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
% equação 7-104 do Livro: Petroleum Production Systems (2012) 
HL_correl=(N_LV/N_GV^0.575)*(P/14.7)^0.1*(CN_l/N_D); 
% Calculado a partir do gráfico Figura 13 do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
% ou através da equação 7-105 do Livro: Petroleum Production Systems (2012) 
HL_psi=((0.0047+1123.32*HL_correl+729489.64*HL_correl^2)/(1+1097.1566*HL_correl+722153.97*HL_c
orrel^2))^0.5; 
%% phi_sec - Fator de correlação secundário 
% equação 7-106 do Livro: Petroleum Production Systems (2012) 
phi_sec=N_GV*(N_l)^0.38/(N_D)^2.14; 
% Calculado a partir do gráfico Figura 9 do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
% ou através da equação 7-107 do Livro: Petroleum Production Systems (2012) 
psi=(1.0886-69.9473*phi_sec+2334.3497*phi_sec^2-12896.683*phi_sec^3)/(1-
53.4401*phi_sec+1517.9369*phi_sec^2-8419.8115*phi_sec^3); 
%% HL - Liquid holdup  
HL=HL_psi*psi; % equação 7-108 do Livro: Petroleum Production Systems (2012) 
if HL>=1 
    HL=1; 
end 
%% Número de Reynolds para duas fases 
% Equação 12 do artigo de Hagedorn e Brown (1965) 
Re=2.2e-2*q_m/(D*miu_l^HL*miu_g^(1-HL)); 
%% Determina o fator de fricção (Haaland equation) 
f=(1.8*log10(6.9/Re+(e/3.7/D)^(10/9)))^(-2); 
  
%% roh_m = Densidade da mistura bifásica (lb/ft3) 
% Método HB 
roh_m1=roh_l*HL+roh_g*(1-HL); 
% Método 2 - admitindo que não existe escorregamento 
% página 153 Working Guide to Petroleum and Natural Gas Production Engineering 
roh_m2=(350*SGo+0.0764*SGg*GLR+350*SGw*WOR)/(5.61*Bo+5.61*WOR+(GLR-Rs)*Bg); 
if roh_m1>roh_m2 
    roh_m=roh_m1; 
else 
    roh_m=roh_m2; 
end 
%% Calcula a velocidade, v_m1 (ft/s)  
T=T1; 
P=P1; 
[SGo,SGg,SGw,Rs,Bo,Bg,miu_o,miu_g,miu_w,sigma_o,sigma_w,Z]=Propriedades_fluido(T,P); 
v_sl1=5.615*q_l/(86400*A)*(Bo*(1/(1+WOR))+Bw*(WOR/(1+WOR))); 
v_sg1=q_l*(GLR-Rs*(1/(1+WOR)))/(86400*A)*(14.7/P1)*((T1+460)/520)*Z; 
v_m1=v_sl1+v_sg1; 
%% Calcula a velocidade, v_m2 (ft/s)  
T=T2; 
P=P2; 
[SGo,SGg,SGw,Rs,Bo,Bg,miu_o,miu_g,miu_w,sigma_o,sigma_w,Z]=Propriedades_fluido(T,P); 
v_sl2=5.615*q_l/(86400*A)*(Bo*(1/(1+WOR))+Bw*(WOR/(1+WOR))); 
v_sg2=q_l*(GLR-Rs*(1/(1+WOR)))/(86400*A)*(14.7/P2)*((T2+460)/520)*Z; 
v_m2=v_sl2+v_sg2; 
%% Delta (v_m)^2 (ft^2/s^2) 
delta_v_m_sq=(v_m1)^2-(v_m2)^2; 
%% Determina a diferença de altura (ft), utilizado a Equação 1 do artigo de Hagedorn e Brown 
(1965) 
delta_h=(144*(P2-P1)-roh_m*delta_v_m_sq/(2*gc))/(roh_m+(f*q_l^2*m_t^2)/(2.9652e11*D^2*roh_m)); 

C.3. Fluido.m 
% As propriedades do fluido foram determinadas através do HYSYS, utilizando como dados de 
entrada as curvas PEV. 
Pressao_kPa=[101.325  
691.192 
1281.060 
1870.927 
2460.795 
3050.662 
3640.530 
4230.397 
4820.265 
5410.132 
6000.000]; 
Pressao=Pressao_kPa.*0.14503773773020923; %converter de kPa para psia 
%% Temperatura 
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Temperatura_C=[10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60]; 
Temperatura=Temperatura_C.*(9/5)+32; % converter de ºC para ºF 
%% Devido à limitação de espaço dos anexos da dissertação decidiu-se não inserir as tabelas 
propriedades do fluido em função da pressão e da temperatura 

C.4. Propriedades_fluido.m 
function[SGo,SGg,SGw,Rs,Bo,Bg,miu_o,miu_g,miu_w,sigma_o,sigma_w,Z]=Propriedades_fluido(T,P) 
fluido; 
for i=1:11 
    if Pressao(i,1)==P 
        P1=Pressao(i,1); 
        P2=Pressao(i,1); 
        i1=i; 
        i2=i; 
        break 
    else if Pressao(i,1)<P 
            P1=Pressao(i,1); 
        else 
            P2=Pressao(i,1); 
            i1=i-1; 
            i2=i; 
            break 
        end 
    end 
end 
if i1==0 
    i1=1; 
    P1=Pressao(i1,1); 
end 
for j=1:10 
    if Temperatura(1,j)==T 
        T1=Temperatura(1,j); 
        T2=Temperatura(1,j); 
        j1=j ; 
        j2=j ; 
        break 
    else if Temperatura(1,j)<T 
            T1=Temperatura(1,j); 
        else 
            T2=Temperatura(1,j); 
            j1=j-1; 
            j2=j; 
            break 
        end 
    end 
end 
  
dT=T1-T2; 
dP=P1-P2; 
  
if dT==0 
    dT=2; 
end 
if dP==0 
    dP=2; 
end 
%% Determinação da densidade do óleo, SGo (-) 
x=Densidade_Liq(i1,j1)+(Densidade_Liq(i1,j1)-Densidade_Liq(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Densidade_Liq(i2,j1)+(Densidade_Liq(i2,j1)-Densidade_Liq(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
SGo=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
%% Determinação da densidade do gás, SGg (-) 
SGg=0.7; % Admiti 
%% Determinação do Fator de volume de Formação do óleo, Bo 
x=Fator_Bo(i1,j1)+(Fator_Bo(i1,j1)-Fator_Bo(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Fator_Bo(i2,j1)+(Fator_Bo(i2,j1)-Fator_Bo(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
Bo=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
%% Determinação da Razão de solubilidade, Rs (sft3/stb) 
API=30.4; % Dado de base 
Rs=SGg*((P+14.7)/18*10^(0.0125*API)/10^(0.00091*T))^1.2048; 
%% Determinação da viscosidade dinâmcica do óleo, miu_o (cP) 
x=Viscosidade_Liq(i1,j1)+(Viscosidade_Liq(i1,j1)-Viscosidade_Liq(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Viscosidade_Liq(i2,j1)+(Viscosidade_Liq(i2,j1)-Viscosidade_Liq(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
miu_o=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
%% Determinação da viscosidade dinâmica do gás, miu_g (cP) 
a0=-2.4621182; 
a1=2.97054714; 
a2=-0.28626405; 
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a3=0.0080542; 
a4=2.80860949; 
a5=-3.49803305; 
a6=0.36037302; 
a7=-0.01044324; 
a8=-0.79338568; 
a9=1.39643306; 
a10=-0.14914493; 
a11=0.00441016; 
a12=0.08393872; 
a13=-0.18640885; 
a14=0.02033679; 
a15=-0.00060958; 
Tpc=170.491+307.344*SGg; 
Ppc=709.604-58.718*SGg; 
Tpr=(T+460)/Tpc; 
Ppr=P/Ppc; 
miu_1=8.188*10^-3-6.15*10^-3*log(SGg)+(1.709*10^-5-2.062*10^-6*SGg)*T; 
miu_r=a0+a1*Ppr+a2*Ppr^2+a3*Ppr^3+Tpr*(a4+a5*Ppr+a6*Ppr^2+a7*Ppr^3)+Tpr^2*(a8+a9*Ppr+a10*Ppr^2
+a11*Ppr^3)+Tpr^3*(a12+a13*Ppr+a14*Ppr^2+a15*Ppr^3); 
miu_g=miu_1/Tpr*exp(miu_r); 
%% Determinação da tensão superficial do óleo, sigma_o (1 mN/m = 1 dyn/cm) 
x=Tensao_Sup(i1,j1)+(Tensao_Sup(i1,j1)-Tensao_Sup(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Tensao_Sup(i2,j1)+(Tensao_Sup(i2,j1)-Tensao_Sup(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
sigma_o=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
%% Fator Z 
x=Fator_Z(i1,j1)+(Fator_Z(i1,j1)-Fator_Z(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Fator_Z(i2,j1)+(Fator_Z(i2,j1)-Fator_Z(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
Z=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
%% Determinação do Fator de volume de Formação do gás, Bg (ft3/ scf) 
Bg=(14.7*Z*(T+460))/((P+14.7)*520); 
%% Propriedades da água  
SGw=1; 
miu_w=1; %cp 
sigma_w=70; %dyn/cm 
end 

C.5. Calcula_Cp.m 
function[kagua,kcrude,Cpagua,Cp]=calcula_Cp(T,P) 
fluido; 
for i=1:11 
    if Pressao(i,1)==P 
        P1=Pressao(i,1); 
        P2=Pressao(i,1); 
        i1=i; 
        i2=i; 
        break 
    else if Pressao(i,1)<P 
            P1=Pressao(i,1); 
        else 
            P2=Pressao(i,1); 
            i1=i-1; 
            i2=1; 
            break 
        end 
    end 
end 
if i1==0 
    i1=1; 
    P1=Pressao(i1,1); 
end 
for j=1:11 
    if Temperatura(1,j)==T 
        T1=Temperatura(1,j); 
        T2=Temperatura(1,j); 
        j1=j; 
        j2=j; 
        break 
    else if Temperatura(1,j)<T 
            T1=Temperatura(1,j); 
        else 
            T2=Temperatura(1,j); 
            j1=j-1; 
            j2=j; 
            break 
        end 
    end 
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end 
dT=T1-T2; 
dP=P1-P2; 
if dT==0 
    dT=2; 
end 
if dP==0 
    dP=2; 
end 
% Determinação de kagua (W/(mK)) 
x=k_agua(i1,j1)+(k_agua(i1,j1)-k_agua(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=k_agua(i2,j1)+(k_agua(i2,j1)-k_agua(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
kagua=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
% Determinação de kcrude (W/(mK)) 
x=k_crude(i1,j1)+(k_crude(i1,j1)-k_crude(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=k_crude(i2,j1)+(k_crude(i2,j1)-k_crude(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
kcrude=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
% Determinação de Cp do crude (kJ/(kgºK)) 
x=Cp_Tot(i1,j1)+(Cp_Tot(i1,j1)-Cp_Tot(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Cp_Tot(i2,j1)+(Cp_Tot(i2,j1)-Cp_Tot(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
Cp=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
% Determinação de Cp da água (kJ/(kgºK)) 
x=Cp_agua(i1,j1)+(Cp_agua(i1,j1)-Cp_agua(i1,j2))*(T-T1)/(dT); 
y=Cp_agua(i2,j1)+(Cp_agua(i2,j1)-Cp_agua(i2,j2))*(T-T1)/(dT); 
Cpagua=x+(x-y)*(P-P1)/(dP); 
end 

C.6. InterpolaT.m 
% Determina a posição na matriz, onde se localiza a profundidade h 
for i=1:kmax  
    if matriz_h(i,Simulacao-1)==h 
        h1=matriz_h(i,Simulacao-1); 
        h2=matriz_h(i,Simulacao-1); 
        i1=i; 
        i2=i; 
        break 
    else if matriz_h(i,Simulacao-1)<h % Encontra a posição imediatamente inferior 
            h1=matriz_h(i,Simulacao-1); 
        else 
            h2=matriz_h(i,Simulacao-1); % Encontra a posição imediatamente superior 
            i1=i-1; 
            i2=i; 
            break 
        end 
    end 
end 
if i1==0 % Obriga a ser a primeira linha da tabela 
    i1=1; 
    h1=matriz_h(i1,Simulacao-1); 
end 
if h>=h2 
    h2=h; 
    i1=kmax; 
    i2=kmax; 
end 
dh=h1-h2; 
if dh==0 % Para não ser dividido por zero 
T_h=T_hi(i1,Simulacao-1); 
else 
% Interpolação linear da temperatura para determinar T_h (Temperatura à profundidade h) 
T_h=T_hi(i1,Simulacao-1)+(T_hi(i1,Simulacao-1)-T_hi(i2,Simulacao-1))*(h-h1)/(dh); 
end 
if T_h>=T_Base 
    T_h=T_Base; 
End 

C.7. CalculaT.m 
for counter=length(matriz_T2):-1:1 
    if counter==length(matriz_T2) 
        T_hi(counter,Simulacao-1)=T_Base; 
    else 
        T=T_hi(counter+1,Simulacao-1); %ºF 
        P=matriz_P2(counter,Simulacao-1); % psia 
        [kagua,kcrude,Cpagua,Cp]=calcula_CpT,P); 
        g=32.17; %(ft/s2) 
        %% Determinação do coeficiente térmico do crude com água (W/(mK) 
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        Vcrude=1/(1+WOR); 
        Vagua=WOR/(1+WOR); 
        a_k=-2*(Vcrude+Vagua); 
        b_k=2*(Vagua*kagua+Vcrude*kcrude)-kcrude*Vagua-kagua*Vcrude; 
        c_k=kagua*kcrude*(Vagua+Vcrude); 
        k_liquido=max((-b_k+sqrt(b_k^2-4*a_k*c_k))/(2*a_k),(-b_k-sqrt(b_k^2-
4*a_k*c_k))/(2*a_k)); 
        %% Determinação da capacidade calorífica do crude com água (kJ/(kgºC)) 
        a_Cp=-2*(Vcrude+Vagua); 
        b_Cp=2*(Vagua*Cpagua+Vcrude*Cp)-Cp*Vagua-kagua*Cp; 
        c_Cp=Cpagua*Cp*(Vagua+Vcrude); 
        Cp_liquido=max((-b_Cp+sqrt(b_Cp^2-4*a_Cp*c_Cp))/(2*a_Cp),(-b_Cp-sqrt(b_Cp^2-
4*a_Cp*c_Cp))/(2*a_Cp)); 
        %% Determinação do hinterior, % Cálculos auxiliares para a determinação de Nu 
        if Re<4; 
            Coeficiente=0.989; 
            m_exp=0.330; 
        elseif Re<40; 
            Coeficiente=0.911; 
            m_exp=0.385; 
        elseif Re<4000; 
            Coeficiente=0.683; 
            m_exp=0.466; 
        elseif Re<40000; 
            Coeficiente=0.193; 
            m_exp=0.618; 
        elseif Re<400000; 
            Coeficiente=0.027; 
            m_exp=0.805; 
        end 
        Pr=(Cp_liquido*miu_liquido)/k_liquido; 
        Nu=Coeficiente*Re^m_exp*Pr^(1/3); 
        hinterior=Nu*k_liquido/D; 
        %% Determinação das resistências 
        kaco=20/m_to_ft; % (W/(ftK))(kaco=20 W/(mK)) 
        kbetao=1.5/m_to_ft; % (W/(ftK))(kbetao=1.5 W/(mK)) 
        har=4/(3.2808399)^2; % (W/(ft2*K)) Coeficiente de transferência de calor do ar (W/(m2*K)) 
        hfluido=200*WOR/(1+WOR)/(3.2808399)^2; % Coeficiente de transferência de calor do 
crude com água (W/(m2*K)) 
        % Resistência por convecção interior (K/W) 
        Rinterior=1/(2*pi()*r*matriz_delta_h(counter,Simulacao-1)*hinterior); 
        % Resistência por condução (aço da coluna de produção, aço da coluna exterior, betão) 
Rconducao=log(r_ext/r)/(2*pi()*kaco)+log(r_2_ext/r_2)/(2*pi()*kaco)+log(r_poco/r_2_ext)/(2*pi(
)*kbetao); 
        % Resistência por convecção através do fluido que existe (K/W) 
        Rar=1/(2*pi()*r_ext*matriz_delta_h(counter,Simulacao-
1)*har)+1/(2*pi()*r_2*matriz_delta_h(counter,Simulacao-1)*har); % Resistência por convecção no 
ar 
        Rsubmergente=1/(2*pi()*r_ext*matriz_delta_h(counter,Simulacao-
1)*hfluido)+1/(2*pi()*r_2*matriz_delta_h(counter,Simulacao-1)*hfluido); % Resistência por 
convecção no fluido (crude com água) 
        if matriz_h(counter,Simulacao-1)<((h_poco-submergencia)); 
            R_conveccao_fluido=Rar; 
        else 
            R_conveccao_fluido=Rsubmergente; 
        end 
     % Determinação de U (W/ft2*K)    
     if matriz_h(counter,Simulacao-1)<((h_poco-submergencia)); 
         U= 
1/((1/hinterior)+log(r_ext/r)*r/(kaco)+log(r_2_ext/r_2)*r/(kaco)+log(r_poco/r_2_ext)*r/(kbetao
)+r/(r_ext*har)+r/(r_2*har)); 
     else 
         U= 
1/((1/hinterior)+log(r_ext/r)*r/(kaco)+log(r_2_ext/r_2)*r/(kaco)+log(r_poco/r_2_ext)*r/(kbetao
)+r/(r_ext*hfluido)+r/(r_2*hfluido)); 
     End 
%% Gradiente geotérmico 
        if matriz_h(counter,Simulacao-1)<(60*3.2808399) 
            T_ei=matriz_h(counter,Simulacao-1)*((11*9/5+32)-T_Topo)/(60*3.2808399)+T_Topo ; 
        elseif matriz_h(counter,Simulacao-1)>(120*3.2808399) 
            T_ei=(matriz_h(counter,Simulacao-1)-(120*3.2808399))*(T_Base-(11*9/5+32))/(h_poco-
(120*3.2808399))+(11*9/5+32); 
        else 
            T_ei=(11*9/5+32); 
        End 
%% Devido à limitação de espaço dos anexos não foi apresento o código remanescente  
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 Calibração do DSC 

Na tabela seguinte apresentam-se os materiais padrão utilizados na calibração: 

Material 
padrão 

Ponto 
de 

fusão 
(°C) 

Programa de 
temperatura 

Termograma em função do tempo, considerando uma taxa de 
10ºC/min 

Mercúrio 
(Hg) 

-
38.83 

-60ºC a -
20ºC 

-20ºC a -
60ºC 

-60ºC a -
20ºC 

-20ºC a -
60ºC 

-60ºC a 20ºC 
 

Água 
destilada 

(H2O) 
0,0 

-60ºC a 50ºC 
50ºC a -60ºC 
-60ºC a 50ºC 
50ºC a -60ºC 
-60ºC a 50ºC 

 

Naftaleno 
(C₁₀H₈) 80,3 

20ºC a 130ºC 
130ºC a 20ºC 
20ºC a 130ºC 
130ºC a 20ºC 
20ºC a 130ºC 

 

Ácido 
benzoico 

(C6H5COOH) 
122,4 

20ºC a 170ºC 
170ºC a 20ºC 
20ºC a 170ºC 
170ºC a 20ºC 
20ºC a 170ºC 

 

Índio (In) 156,6 

20ºC a 210ºC 
210ºC a 50ºC 
50ºC a 210ºC 
210ºC a 50ºC 
50ºC a 210ºC 

 
 


